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ตลอดจนศึกษาทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและ
สถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
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้ น้
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ดี มีการดึงกลยุทธ์ จุดเด่น จุดด้ อยของสื่อนันๆและน
้
ามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร
เป็ นการสื่อสารที่มีกลยุทธ์ของการสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า การสื่อสาร
นันมี
้ สว่ นสาคัญเป็ นอย่างมากในการผลักดันของการพัฒนาในทุกด้ าน ทาให้ เห็นถึงศักยภาพของ
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ผู้นาชุมชนที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สารในชุมชนคลองหกที่เป็ นแรงขับเคลือ่ นหลักในการผลักดันเพื่อพัฒนาชุมชนให้ ดี
ขึ ้น นอกจากนันยั
้ งมีการเลือกใช้ ช่องทางการสือ่ สารผ่านสือ่ ต่างๆเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่สะสมมานานภายในชุมชนได้
เป็ นอย่างดี และได้ รั บ การตอบรั บ อย่า งดี จ ากประชาชนในชุม ชน เกิ ด ความเข้ า ใจที่ ต รงกันรวมถึ งเกิ ดการ
เปลีย่ นแปลงในทุกๆด้ านในทางที่ดีไม่วา่ จะเป็ นทัศนคติ พฤติกรรม และความรู้
ผลการศึกษาเชิงปริ มาณ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้ เกี่ยวกับการจัดระเบีย บสถานบันเทิง
ภายในชุมชนในระดับปานกลาง และระดับการรับรู้ ที่มีค่าสูงที่สุด คือ ประเด็นเรื่ องสถานการณ์ ปัญหาสถาน
บันเทิงภายในชุมชน และในส่วนของทัศนคติ พบว่า ประชาชนมีทศั นคติที่เห็นด้ วยมากว่าผู้นาชุมชนมีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน ด้ านทัศนคติต่อเนื ้อหาสาร พบว่า ประชาชนมี
ทัศนคติที่เห็ นด้ วยมากว่าชุมชนมีการอธิ บายเกี่ ยวกับวิธีการจัดการปั ญ หาสถานบัน เทิงภายในชุมชน ด้ า น
ทัศนคติต่อช่องทางการสื่อสาร พบว่า ประชาชนมีทศั นคติที่เห็นด้ วยมากกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
ทังนี
้ ้ จากผลการศึกษา ทาให้ ทราบว่า ชุมชนคลองหกนันถื
้ อเป็ นชุมชนที่ใช้ การสื่อสารในระดับท้ องถิ่น
หรื อการสื่อสารระดับชุมชนนัน้ เอง ซึ่งการสื่อสารนัน้ เป็ นการสื่อสารโดยคานึงถึงวิถีชีวิต การดารงชี วิตของ
ประชาชนในชุมชน ทาให้ การขับเคลือ่ นในการที่จะแก้ ไขปั ญหาโดยอาศัยการสือ่ สารนันเป็
้ นไปได้ อย่างสมบูรณ์
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This research is a mixed-methods research using an exploratory sequential
design. A qualitative study was firstly conducted to acquire information from the field.
Then, the qualitative information collected was transformed into a quantitative research
instrument and used in the quantitative phase of this study. The Objectives of this study
were (a) to analyze how communication management method can help and organize the
place of amusement (b) to know and understand the community perceptions and
attitudes (c) and to compare the perceptions and attitudes to the communication
management in order to help and organize the place of amusement at Khlong 6
community in Pathum Thani Province, Thailand.
In the qualitative phase, the researcher conducted in-depth interviews with
community leaders, other government officers and other community residents who were
directly involved in community development. Moreover, a set of focused-group
interviews were conducted with 10 community residents who are considered as
communication user. In the quantitative phase, the researcher used the information from
the interview to create a questionnaire which was validated by the expert and
conducted an exploratory factor analysis to ensure the construct validity of the
questionnaire. The questionnaire was distributed to 200 participants to collect

(6)
information on the perceptions and attitudes within community to help and organize
place of amusement.
The results of the qualitative study revealed that competence, good
communication skills and the choice of communication channels (personal use,
broadcast media, the Internet and mass media) showed that the community used
integrated media channels to handle and enhance fast track information dissemination.
Apart from this, it also revealed that the use of mix media caused attitude change in the
community. Moreover, with help from strong community leader, people in the community
has better understanding how the officer will help and organize all place of amusement.
This factor leads change in behavior, cooperation in reorganization and development of
the environment in community.
The quantitative research found that most people have heightened awareness
on environmental issues and the organizing of amusement place in Khlong 6
community, At the same time, it also showed positive attitude to large extent on
managing communication to solve the problems of the community.
The results of this study showed that Khlong 6 community is using a communitybased communication at the local level. Meaning, the community utilized communication
based on their way of life or how they live which is essential to a successful planning
and community development.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ในปั จจุบนั ความต้ องการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้น เป็ น
อย่างมากในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา และมีแนวโน้ มจะเพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกซึ่งถื อว่าเป็ นภูมิภ าคที่มีแรงขับเคลื่อนในด้ านนีม้ ากที่สุด เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
(Visitor Economy) จึงถือเป็ นเสาหลักในการพัฒนาด้ านสังคมในภูมิภาค หากจัดการได้ อย่าง
ถูกต้ องและมีความรับผิดชอบ การท่องเที่ยวจะเป็ นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ
และสังคม เป็ นตัวเชื่อมให้ เกิดความสัมพันธ์ ทางการค้ าระหว่าง ประเทศและความเข้ าใจระหว่าง
วัฒ นธรรมจะเห็นได้ ว่าตามจ านวนนักท่องเที่ ยวที่ มี แนวโน้ ม เพิ่ม ขึน้ ภายหลัง สถานการณ์ ทาง
การเมืองภายในประเทศคลี่คลายลง นอกจากนี ้ การบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะ
ปรับตัวดีขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจภาพรวมที่ฟื้นตัวขึ น้ และนโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ ความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนและผู้บริ โภคปรับตัวดีขึ ้น และในขณะเดียวกันนันการท่
้
องเที่ยว
ในประเทศไทยก็ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ ้น
เรื่ อยๆ (จิรา บัวทอง, 2557)
เมื่อจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ ้น ปฏิเสธไม่ได้ ว่าธุรกิจต่างๆก็เกิดการขยายตัวตาม เกิด
ธุรกิจกระแสใหม่ๆเพิ่มขึน้ อย่างมากมายเพื่อรองรับ และตอบสนองความต้ องการ หนึ่งในนันคื
้ อ
ธุรกิจสถานบันเทิงในประเทศไทยนันที
้ ่ได้ เกิดการขยายตัวตาม มีเติบโตและเกิดการขยายตัวของ
ธุรกิจสถานบันเทิงอย่างมาก มีสถานบันเทิงต่างๆตังขึ
้ ้นมากมาย โดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานคร
และเขตปริ ม ณฑล ล้ วนแต่มี ส ถานบันเทิง กระจายตัวอยู่ตามพืน้ ที่ ต่างๆทัง้ สิ น้ และย่านสถาน
บันเทิงที่เหล่านักเที่ยวรู้จกั กันดี ได้ แก่ รัชดา สีลมและสุขมุ วิท ซึ่งมีให้ เลือกหลากหลายตังแต่
้ ระดับ
ปานกลาง ธรรมดาจนถึงระดับ Hi-class การที่มีสถานบันเทิงกระจุกตัวอยู่คอ่ นข้ างมาก ทาให้ มี
การแข่งขันของสถานบันเทิงกันค่อนข้ างสูง จึงส่งผลทาให้ แต่ละสถานบันเทิงมีการสรรหากลยุทธ์
ต่างๆมาใช้ เพื่อดึงดูดกลุม่ เป้าหมายเลือกเข้ าร้ านตน เพื่อเพิ่มยอดขายและเพื่อทากาไร
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จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 35 ปี ที่พระราชบัญญัตสิ ถานบริการ พ.ศ. 2509 ก็ถกู หยิบยกมาใช้
อย่ า งจริ ง จัง ที่ สุด นับ แต่ป ระกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติ ฉ บับ นี ม้ า ซึ่ ง มาจากฐานความคิ ด ที่ ว่ า
ยาเสพย์ติดและการมั่วสุมทางเพศเป็ นตัวบ่อนทาลายเยาวชน ดังนัน้ ทางจัดการกับปั ญหาก็คือ
ควบคุ ม สถานบั น เทิ ง ซึ่ ง เป็ นสถานที่ ล่ อ แหลมต่ อ การประพฤติ ต นออกนอกลู่ น อกทาง
พระราชบัญญัติสถานบริ การ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 ให้ นิยาม "สถานบริ การ" ว่า คือสถานที่ที่ตงขึ
ั ้ ้น
เพื่อให้ บริการ โดยหวังในการค้ า แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ สถานเต้ นรา ราวงประเภทที่มีและไม่
มีหญิงพาร์ ตเนอร์ บริ การ สถานที่มีอาหาร สุรา น ้าชา หรื อเครื่ องดื่มอย่างอื่นจาหน่าย โดยมีหญิง
บาเรอหรื อมีที่พักผ่อนนอนหลับ หรื อนวดให้ ลูกค้ า สถานอาบนา้ นวด หรื ออบตัว ซึ่งมีผ้ ูบริ การ
ให้ แก่ลกู ค้ า สถานที่มีอาหาร สุรา น ้าชา หรื อเครื่ องดื่มอย่างอื่นจาหน่าย โดยมีดนตรี หรื อการแสดง
อื่นใดเพื่อการบันเทิง ประเภทหลังสุดนี ้ไม่ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ในมาตรา 7 ห้ ามมิให้ สถานบริ การที่ขออนุญาต ตังอยู
้ ่ใกล้ วดั สถานที่สาหรับปฏิบตั ิ
พิธีกรรมตามศาสนา สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล สโมสรเยาวชน หอพัก และไม่อยู่ในย่านที่
อยู่อาศัย ซึ่งจะก่อความเดือดร้ อนราคาญให้ แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัย แต่เนื่องจากห้ าปี ที่ผ่านมา มี
สถานบันเทิงที่ไม่จดั อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 4 ประเภทนี ้เกิดขึ ้นจานวนมาก เช่น ร้ านคา
ราโอเกะ ผับขนาดเล็กที่เริ่ มจากเป็ นร้ านอาหาร แล้ วขยายกิจการในภายหลัง แต่มาตรการนีไ้ ม่
สามารถใช้ ควบคุมได้ แนวคิดเรื่ องการโซนนิ่งจึงเกิดขึ ้น
มาตรา 16 มี ข้ อกาหนดประการหลักว่า ห้ ามผู้ที่อายุต่ ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ซึ่ง มิ ไ ด้
ทางานในสถานบริการเข้ าไปในสถานบริ การ ระหว่างเวลาทาการ ห้ ามมิให้ รับผู้ที่อายุต่ากว่า 18 ปี
บริ บูรณ์เข้ าทางานในสถานบริ การ ห้ ามหญิงที่ไม่ได้ ทางานในนัน้ เข้ าไปในสถานบริ การโดยไม่มี
ชายเข้ ามาด้ วย และผู้ที่เมาสุราก็ไม่อนุญาตให้ เข้ าไประหว่างเวลาทาการ
กฎหมายอีกสองฉบับที่ถูกนามาใช้ และก่อให้ เกิดเสียงวิพากษ์ วิจารณ์อย่างหนัก คือ
ประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 123 (ปว. 123) และประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 294 (ปว. 294) ทังสอง
้
ฉบับนี ้ประกาศใช้ ในปี 2515 เป็ นช่วงก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
ปว. 123 มีขึ ้นเพื่อป้องกันการชุมนุมประท้ วงของนักเรี ยนนักศึกษา ด้ วยการสกัดกัน้
ไม่ให้ นกั เรี ยนนักศึกษาออกไปมัว่ สุมพูดคุยทางการเมืองกัน โดยให้ สารวัตรนักเรี ยน ครู อาจารย์ มี
อานาจตรวจตราไม่ให้ มีการชุมนุม
ส่วน ปว. 294 เป็ นกฎหมายที่ออกมาเพื่อดูแลเด็กสองกลุ่ม คือ เด็กด้ อยโอกาส เช่น
เด็กกาพร้ า เด็กเร่ร่อน อนาถา ไร้ ที่พึ่งพิง โดยกรมประชาสงเคราะห์มีอานาจจับกุมและนามาอยู่ใน
ความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ และใช้ กับเด็กที่ประพฤติตนไม่สมกับวัย ก่อความไม่สงบ
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เรี ยบร้ อย ในกฎระเบียบของ ปว. 294 มีข้อกาหนดหนึ่งว่าห้ ามเด็กออกจากบ้ านหลัง 22.00 น. ใช้
บังคับกับเด็กเฉพาะกรณีที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับวัย แต่ก่อนที่จะห้ ามเด็กคนหนึ่งออก
จากบ้ านนัน้ ต้ องผ่านขัน้ ตอนการตักเตือน ทาทัณฑ์บน หากเด็กยังคงประพฤติตวั ไม่เหมาะสม
มาตรการเด็ดขาดที่ใช้ คือห้ ามเด็กคนนันออกจากบ้
้
านหลัง 22.00 น.
เมื่อนโยบายจัดระเบียบสังคมจะนากฎหมายที่ออกมาตังแต่
้ พ.ศ. 2509 และ พ.ศ.
2515 มาใช้ ใน พ.ศ. 2544 คาถามที่ตามมาจึงมีว่า กฎหมายดังกล่าวเหมาะสมเพียงใดกับสภาพ
สังคมปั จจุบนั ที่แ ตกต่างอย่างสิน้ เชิงกับเมื่อ 30 กว่าปี ก่อน แม้ เงื่ อนไขบางประการจะผ่อนปรน
ยืดหยุ่นแล้ ว และโดยหลักการจะมี เสี ยงสะท้ อนในเชิง สนับสนุนมาก แต่ฝ่ ายที่ ไม่เห็นด้ วยก็ ตงั ้
คาถามกับวิธีการที่นามาใช้ ว่าเป็ นการแก้ ปัญหาที่ถกู ทางหรื อไม่ ขอบเขตการใช้ อานาจหน้ าที่เป็ น
อย่างไร และมองไปถึงผลกระทบที่ขยายวงกว้ างไปยังส่วนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องด้ วย (วัลลภ ตังคณา
นุรักษ์ , 2557)
แม้ จะมีการนาพระราชบัญญัติสถานบริ การมาใช้ ปัจจุบนั นันแต่
้ กลับพบว่า ธุรกิจสถาน
บันเทิงที่เติบโตอย่างรวดเร็ วนันได้
้ กระจายพื ้นที่กิจการเข้ าสู่พื ้นที่ชุมชนไม่เว้ นกระทั่ ง ชุมชนคลอง
หก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยส่งผลกระทบต่อกลุ่มเยาวชน กลุ่ม
นักเรี ยน กลุ่ม นักศึกษา และประชากรในชุม ชนทางตรง โดยสถานบันเทิง มีการเปิ ดและขยาย
กิจการเป็ นจานวนมาก กาลังกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ในชุมชนคลองหก และสังคมไทยในปั จจุบนั ที่
ยังแก้ ไม่ตกและหลายฝ่ ายหวั่นวิตกเกรงถึงผลกระทบวงกว้ างที่จะส่งผลกระทบโดยตรงการที่มี
สถานบันเทิงที่อยูใ่ นชุมชน สถานศึกษานัน้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตเป็ นอย่างมาก
เป็ นระยะเวลานานพอสมควรที่ชมุ ชนคลองหกได้ รับผลกระทบจากการสร้ างสถานบันเทิง
ภายในพื ้นที่ ถ้ าย้ อนกลับไปเพื่อตรวจสอบถึงปั ญหาในอดีตจะเห็นได้ จากข่าวสารต่างๆมากมายที่
เกิดขึ ้นภายในพื ้นที่คลองหก อาทิเช่น การพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การ ฉบับวันที่ 2 ตุลาคม
2553 ซึ่งได้ กว่าวไว้ ว่า “ไชยยศ” ลงพื ้นที่ตรวจร้ านเหล้ ารอบ ม.ราชมงคล คลอง 6 พบ ผับ บาร์
โชวห่วย ยังทาผิดกฎหมาย บางแห่งรู้ตวั รี บชิ่งปิ ดร้ านหนี ชี ้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็ นศิษย์เก่ารุ่น
พี่หากินกับรุ่นน้ อง เผยเตรี ยมหารื อ พม.คุมเข้ ม ด้ านเครื อข่ายเยาวชนฯ ยัน 75.9% เห็นด้ วยกับกฎ
เหล็กห้ ามขายเหล้ าใกล้ สถานศึกษา เหตุเพิ่มแรงจูงใจให้ ดื่ม เมื่อเวลา 22.00น.ของคืนวานนี ้ (1
ต.ค.) นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้ อมด้ วย นพ.สมาน ฟู
ตระกูล ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ชุดเฉพาะกิจสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (สตช.) เครื อข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้ าใหม่ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการ
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พัฒนา ลงพื ้นที่ตรวจร้ านเหล้ าปั่ นและร้ านเหล้ ารอบมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) หลัง
พบว่ามีร้านเหล้ ารอบสถานศึกษาจานวนมาก”
ดังนันจากข่
้
าวจึงสรุ ปได้ ว่า เริ่ มจากมีข่าวการร้ องเรี ยนปั ญหาร้ านเหล้ าใกล้ สถานศึกษา
เกือบทุกวันจากประชาชนที่ได้ รับผลกระทบ และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี(คลองหก)
ตังอยู
้ ่ใกล้ กบั แหล่งชุมชน จึงมีผ้ ปู ระกอบสถานบันเทิงลงทุนสร้ าง ร้ านเหล้ าปั่ น และร้ านเหล้ า ผับ
บาร์ หลายแห่งเปิ ดขายอยูใ่ กล้ มหาวิทยาลัยเป็ นจานวนมากเพื่อดึงดูดกลุ่มนักศึกษา และที่ผ่านมา
นันมี
้ การร้ องเรี ยนจากประชาชน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผ่านทางเครื อข่ายองค์กรต่างๆ มากมายว่า
มีร้านค้ ากระทาผิด ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงต้ องการให้ มีการบังคับ
ใช้ กฎหมายอย่างจริ งจัง ทังนี
้ ้ และผลจากการสารวจของเครื อข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้ าใหม่
เมื่อเดือน ส.ค.2553 ในรัศมี 300 เมตร รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่ามีร้าน
ขายเหล้ า 60 ร้ าน โดยพบเป็ นร้ านค้ าปลีก 30 ร้ าน ร้ านขายยาดอง 2 ร้ าน ร้ านเหล้ าปั่ น 3 ร้ าน ผับ
บาร์ 18 ร้ าน และ ร้ านอาหาร อีก 7 ร้ าน และมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆอย่างต่อเนือง
สถานบันเทิงหลายแห่งนันผู
้ ้ ประกอบการส่วนใหญ่ เป็ นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ที่เห็น
ช่องทางหาเงินโดยขาดจิตสานึกที่ดีและไม่คานึงถึงผลกระทบต่อรุ่ นน้ องนักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชนภายในพื น้ ที่ ค ลองหกซึ่ ง จะได้ รั บ ผลกระทบโดยตรง แม้ ที่ ผ่ า นมามี ข้ อ มูล ว่ า ทาง
มหาวิทยาลัยขอความร่ วมมือไปแล้ วก็ ตาม แต่ก็ยัง มีการขัดขื นและทาการเปิ ดกิจ การอยู่ และ
บางครัง้ ผู้ประกอบการบางร้ านรู้ ล่วงหน้ าว่าจะมี การลงตรวจพื น้ ที่ จึง รี บปิ ดร้ านไปก่อนหน้ านี ้
อย่างไรก็ตาม เพื่อหยุดความรุ นแรงของปั ญหา คงต้ องเร่ งผลักดันอนุบญ
ั ญัติ เรื่ องการควบคุม
เหล้ าปั่ น และการควบคุมร้ านเหล้ ารอบสถานศึกษา ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ซึ่งหากคณะกรรมการนโยบายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบ ก็จะเสนอให้ นายกรัฐมนตรี ลง
นาม และมีผลบังคับใช้ ทนั ที นัน่ หมายถึงการห้ ามออกใบอนุญาตให้ กับร้ านที่อยู่ใกล้ สถานศึกษา
นันเอง
้
จากปั ญหาและผลกระทบจากสถานการณ์สถานบันเทิง ที่ได้ เกิดขึ ้นภายในชุมชนคลองหก
ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มานันจึ
้ งปฏิเสธไม่ได้ ที่จะนาการสื่อสารมาใช้
ในการแก้ ไขปั ญหาและนามาใช้ ในเรื่ องของการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและ
สถานบันเทิงเนื่องจากการสื่อสารในปั จจุบนั นี ้ถือเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็ น
บุคคลหรื อสังคมในหลายๆด้ าน อาทิเช่น ด้ านชีวิตประจาวัน ด้ านสังคม ด้ านธุรกิจอุตสาหกรรม
และด้ านการเมืองการปกครอง เป็ นต้ น เพราะไม่ว่าจะทาสิ่งใดๆก็ตาม สถานการณ์ใดๆก็ตามใน
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การดารงชีวิตมนุษย์ล้วนจะต้ องอาศัยการสื่อสารทังสิ
้ ้นเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ เกิดการบรรลุ
ตามประสงค์
การสื่อสารนันได้
้ ปรากฏอยู่ทกุ หนทุกแห่ง และได้ กลายเป็ นสิ่งที่จาเป็ นต่อชีวิตและจาเป็ น
ต่อ การอยู่ร อดของสัง คม ตลอดจนเป็ นปั จ จัย ในการเปลี่ ย นแปลงสัง คม การสื่ อสารและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ย่อมจะต้ องมีอิทธิพลต่ อกันในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาด้ านการ
สื่อสารทังสองด้
้
าน การพัฒนาด้ านการสื่อสารและการพัฒนาสังคมด้ านอื่นๆ ต่างมีอิทธิพลซึ่งกัน
และกันในการช่วยให้ การพัฒนาก้ าวขึ ้นไปกล่าวอีกนัยหนึ่ง การพัฒนาในด้ านหนึ่งจะส่งเสริ มการ
พัฒนาในอีกด้ านหนึ่ง ซึ่งความสัมพันธ์ นี ้จะมีในทุกๆ ระดับตังแต่
้ ระดับบุคคล ระดับชุมชน จนถึง
ระดับประเทศ ดังที่ได้ กล่าวมานันจะเห็
้
นได้ วา่ การสื่อสารนันน
้ าไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่ง
เป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ นอย่างมากเนื่ องจากการสื่ อสารมี ความส าคัญในการพัฒ นาไว้ อย่างชัดเจนกับ
“สัง คม” เนื่ องจากสัง คมที่ จ ะมี ความยั่ง ยื น นัน้ จะต้ องมี ร ะบบการจัด การการสื่ อสารที่ ดี มี การ
แลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอๆ และที่ยิ่งไปกว่านันบทบาทของการจั
้
ดการการสื่อสารยังเป็ นหัวใจสาคัญ
ในการสร้ างและเกิดเป็ นแรงผลักดันให้ เกิดชุมชนที่เข้ มแข็งต่อไป “ชุมชน” นันมี
้ ความเกี่ยวข้ องกับ
การที่มีคนจานวนหนึง่ มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารซึง่ กันและกัน มีการเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
กัน มีการเรี ยนรู้ และตลอดจนมีการจัดการแก้ ไขปั ญญาภายในชุมชนร่วมกัน ดังนันการสื
้
่อสารนัน้
จึงมีบทบาทเป็ นอย่างมากต่อสังคมและชุมชนในแง่ของการพัฒนาอย่างมากมาย อาทิเช่น การ
สื่อสารมีสว่ นช่วยให้ ชมุ ชนตระหนักถึงปั ญญาของสังคมรอบข้ าง และเกิดการปรับตัวของบุคคลให้
สอดคล้ องกับสังคมนันๆ
้ การสื่อสารมีส่วนช่วยทาให้ ชุมชนทราบถึงปั ญญาและสภาพแวดล้ อม
ภายในชุมชนนันๆได้
้ ดีขึ ้น การสื่อสารมีสว่ นช่วยในการขอความร่วมมือจากประชาชนภายในชุมชน
ท าให้ ส่ ง ผลที่ ดี ต ามมาคื อ เกิ ด แรงสามัค คี เ กิ ด ขึ น้ ภายในชุม ชนของตนเอง และน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาของสังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ดังนันผู
้ ้ นาชุมชน จึงได้ ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการสถานบันเทิง และเริ่ ม
การจัดการปั ญหาสถานบันเทิงภายในชุมชนคอลงหกเป็ นต้ นมา ดังคาสัมภาษณ์ที่ นาศักดิ์ อุทยั ศรี
สม (2558) กล่าวว่า ร้ านค้ าจานวนหลายร้ อยร้ านค้ า และร้ านจาหน่ายสุราปลูกสร้ างรุกล ้าเข้ าไป
ยังทางเท้ าคลองชลประทานซึ่งเป็ นที่สาธารณะ ก่อเกิดมลพิษขึ ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสียง
ดังจากร้ านเหล้ า และทิ ้งปฏิกลู จากร้ านค้ าลงคลองชลประทาน จนเกิดน ้าเน่าเสีย ไม่สามารถนาน ้า
มาประกอบอาชี พ ทางการเกษตรได้ ตลอดจนทิง้ เศษขยะลงไปในคลองขว้ างทางนา้ ในคลอง
ชลประทานที่ 6 ทางองค์การบริ หารส่วนตาบลเองได้ มีการแจ้ งเตือนไปแล้ วเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ รือ้ ถอนออกไปให้ หมด และจะได้ มีการประชุมสรุปในเรื่ องดังกล่าว หากร้ านค้ ารายใดยังดื ้อแพ่ง
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ไม่ยอมรื อ้ ถอน ทางองค์การบริหารส่วนตาบลคลองหกจะใช้ พระราชบัญญัติท้องถิ่นดาเนินการหรื อ
ดาเนินคดีกับผู้บุกรุ กลาน ้าในคลองชลประทานที่ 6 โดยฟ้องร้ องให้ ผ้ บู กุ รุ กรื อ้ ถอนอาคาร และสิ่ง
ปลูกสร้ างในลาคลองดังกล่าวทังหมด
้
นอกจากนี ร้ ้ านค้ า และร้ านจ าหน่า ยสุร า ยัง ได้ ป ลูก สร้ างรุ ก ล า้ เข้ า ไปยัง ทางเท้ า จน
นักศึกษาไม่มีทางเดินเท้ า ซึ่งทางมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาและชาวบ้ านที่
ได้ รับความเดือดร้ อนได้ ร้องเรี ยนมายังตน ซึ่งตอนนี ้ตนเองก็ได้ ประสานกับชลประทานรังสิตเหนือ
เข้ ามารางวัดส ารวจปั ก มุด ยื น ยันพื น้ ที่ ส าธารณะถูกบุก รุ ก เขตชลประทานในหมู่ 2 และหมู่ 1
โดยเฉพาะในหมู่ 1 มี ร้านค้ าและร้ านจาหน่ายสุราจ านวนสองร้ อยกว่าหลัง คาเรื อน ซึ่งส่ง สี ยง
รบกวนชาวบ้ านได้ รับความเดือดร้ อนในยามค่าคืน จนกระทัง่ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองธัญบุรี ร่วมกับ
เจ้ าหน้ าที่ทหารได้ เข้ าจัดระเบียบสังคมโดยไม่ให้ ร้านค้ า และร้ านจาหน่ายสุราให้ รือ้ ถอนออกไปจาก
บริเวณรอบๆ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เป็ นพื ้นที่สาธารณะและอยากฝากหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้ องให้ เร่ งเข้ ามาดาเนินการ หรื ออาจได้ รับผลประโยชน์อยู่ จึงไม่กล้ าแตะต้ องกับร้ านค้ า
เหล่านี ้ สุดท้ ายนี ้ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ เร่งดาเนินการรื อ้ ถอนอย่าเร่งด่วนต่อไป
จากการศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ ของคุณภาพชีวิต ชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่าชุนชนแห่งนี ้ในอดีตนันเป็
้ นแหล่งเพาะปลูก ประชาการส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตร ทานาข้ าว และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ มี ลักษณะเป็ นที่ลุ่ม
นับว่าเป็ นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึง่ เนื่องจากมีเส้ นทางน ้าไหลผ่านทัง้ 2 สาย คือ คลอง
ระพีพฒ
ั น์ และคลองคลองส่งน ้าชลประทานที่เรี ยกว่า “คลองรังสิตประยูรศักดิ์” แต่ในปั จจุบนั นี ้ได้
เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการคมนาคมทางน ้า ก็ได้ แปรเปลี่ย นเป็ นการ
คมนาคมทางรถยนต์ อาคารบ้ านเรื อนและสิ่งก่อสร้ างต่างๆได้ เกิดขึ ้นมาอย่างมากมายตามจานวน
ประชากรที่ เ พิ่ ม มากขึน้ ท าให้ มี ผ ลกระทบโดยตรงกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ารก่ อ สร้ างบ้ า นเรื อ นที่
ขวางทางนา้ รุ กลา้ แม่นา้ ลาคลอง การทิง้ ขยะและสิ่งปฏิ กูลมากมายลงในแม่นา้ ล าคลอง และ
ปั ญหาใหญ่ที่สดุ ในชุมชนคือ เกิดการขยายตัวในธุรกิจร้ านเหล้ า และสถานบันเทิงเป็ นจานวนมาก
ส่งผลกระทบทังทางด้
้
านคุณภาพชีวิต นาพาประชาชนสู่อบายมุข เกิดการมอมเมาต่อเยาวชน เกิด
ปั ญหาอาชญากรรม โจรกรรมตามมา
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชน
คลองหก จังหวัดปทุมธานี” มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา คือ
1.2.1 เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้ส่งสารที่ใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
1.2.2 เพื่อศึกษาเนื ้อหาสารที่ผ้ ูส่งสารใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
ชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
1.2.3 เพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสารที่ใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
ชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
1.2.4 เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้รับสารที่มีตอ่ การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
ชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
1.3 ปั ญหานาของการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง
ชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี” มีปัญหานาในการศึกษา ดังนี ้
1.3.1 ผู้ส่งสารใช้ ทกั ษะการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง
ชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานีอย่างไร
1.3.2 เนื ้อหาสารที่ผ้ สู ่งสารใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและ
สถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานีอย่างไร
1.3.3 การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก
จังหวัดปทุมธานี มีการใช้ ชอ่ งทางการสื่อสารอย่างไร
1.3.4 ผู้รับสารมีทศั นคติต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถาน
บันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานีอย่างไร
1.4 สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง
ชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี” มีปัญหานาในการศึกษา ดังนี ้
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1.4.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนคลองหกมีการรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
1.4.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนคลองหกมีทศั นคติเกี่ยวกับ
ข่าวสารการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัด
ปทุมธานี
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยเรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชน
คลองหก จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ ดังนี ้
1.5.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยทัง้ เชิ ง คุณภาพและการวิจัยเชิ ง
ปริมาณ ในที่นี ้จะอธิบายรายละเอียดด้ านเนื ้อหา ดังนี ้
1.5.1.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาภายในชุมชน จากเอกสารงานวิจัย และการสัมภาษณ์ เชิงลึก
โดยมุ่งศึกษาผู้ส่งสารเป็ นหลัก เนื่องจากผู้ส่งสารถื อเป็ นหัวใจสาคัญของการสื่อสาร อีกทัง้ การ
สื่อสารนันยั
้ งมีผลต่อการรับรู้ของประชาชนอีกด้ วย ซึง่ ในที่นี ้ผู้วิจยั จึงได้ วิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะการ
สื่อสาร ความสามารถในการโน้ ม น้ าวใจของผู้ส่ง สาร เพื่อให้ ทราบถึง ลักษณะเนือ้ หาสารและ
ช่องทางการสื่ อสารที่ ผ้ ูส่ง สารมี การใช้ ช่องทางการสื่ อสารที่ หลากหลายในการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน
1) การศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้ส่งสาร เนื่องจากผู้ส่งสารถื อเป็ น
บุคคลสาคัญในการสื่อสาร กาหนดทิศทางในการสื่อสารนันๆ
้ เป็ นฝ่ ายแรกที่ริเริ่ มกระบวนการการ
สื่อสาร และการสื่อสารนันยั
้ งส่งผลต่อการรับรู้ ของประชาชนด้ วย ในที่นี ้ผู้วิจยั วิเคราะห์เกี่ยวกับ
ประวัติของผู้นาชุมชนที่ถือเป็ นผู้ส่งสารหลัก รวมถึงวิเคราะห์ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และ
การเป็ นที่ยอมรับทางสังคมของประชาชนในชุมชนและสังคมภายนอก
2) เพื่อศึกษาเนื ้อหาสารที่ผ้ ูส่งสารใช้ ในการสื่อสาร โดยเลือกศึกษา
เฉพาะสารที่ผ้ สู ง่ สารใช้ ในการจัดระเบียบชุมชนผ่านการสัมภาษณ์จากผู้นาชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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เนื่องจากตัวเนื ้อหาสารดังกล่าวเป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ สู ่งสารส่งผ่านไปตามสื่อนันๆในการสื
้
่อสารแต่ละ
ครัง้
3) เพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสาร เนื่องจากการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุมชนการมีการใช้ ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ส่งผลให้ การสื่อสารบรรลุประสิทธิผล
ในที่นี ้ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกใช้ สื่อในการสื่อสาร สื่อชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อต่างๆอีก
มากมาย
4) เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้รับสาร เนื่องจากผู้รับสารเป็ นส่วนสาคัญ
ที่สดุ และส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทังด้
้ านความรู้ ด้ านทัศนคติ และด้ านพฤติกรรม ในที่นี ้ผู้วิจยั
จึงวิเคราะห์เกี่ยวกับทัศนคติของผู้รับสารที่มีตอ่ การจัดระเบียบชุมชนผู้นา
1.5.1.2 การวิจยั เชิงปริ มาณ ผู้วิจยั มุ่งศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้ และ
ทัศนคติของประชาชนของชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่มี
ต่อ การจัดการการสื่ อ สารเพื่ อการจัด ระเบีย บชุม ชนและสถานบัน เทิ ง ชุม ชนคลองหก จัง หวัด
ปทุมธานี เพื่อศึกษาระดับการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่ อการจัดการการสื่อสารที่เป็ น
หัวใจหลักในการแก้ ไขปั ญหาสถานบันเทิงของชุมชน
1.5.2 ขอบเขตด้ านประชากรผู้ให้ ข้อมูล ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ให้ ข้อมูลประกอบด้ วย 2 ส่วน
ดังนี ้
1.5.2.1 ประชากรผู้ให้ ข้อมูลในส่วนแรกเพื่อวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เป็ นผู้ให้
ข้ อมูลเกี่ ยวกับประเด็นสถานการณ์ ปัญหาภายในชุมชน และการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุม ชนและสถานบัน เทิง ชุม ชนคลองหก จัง หวัด ปทุม ธานี คือ ผู้ทาหน้ าที่ เป็ นผู้ส่ง สาร
ประกอบด้ ว ย ผู้น าชุม ชน หรื อ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองหก ผู้ก ากับ การสถานี
ตารวจภูธรคลองห้ า นายกสมาคมหอพักเอกชนคลองหก รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง รวมทังสิ
้ ้นจานวนประมาณ 510 คน
1.5.2.2 ประชากรผู้ให้ ข้อมูลในส่วนที่สองเพื่อวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณ เป็ นประชากรที่ใช้
ในการวิจยั ครัง้ นี ้เชิงปริ มาณนี ้ เป็ นกลุ่ม ประชาชนในชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประชากรในพื ้นที่ชุมชนคลองหกมีทงหมด
ั้
14 หมู่บ้าน มีประชากรใน
ชุมชนจานวน 11,125คน จานวนครัวเรื อน 5,063 ครัวเรื อน
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1.5.3 ขอบเขตด้ านพื ้นที่ ผู้วิจยั เลือกศึกษาสถานบันเทิง ชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากชุมชนคลองหกเป็ นศูนย์รวมของชุมชนแบบดังเดิ
้ ม
หมู่บ้านจัดสรร หอพักนักศึกษา และสถานศึกษา สถานที่ราชการ เกิดการขยายตัวในธุรกิจร้ าน
เหล้ า และสถานบันเทิงเป็ นจานวนมาก ส่งผลกระทบทังทางด้
้
านคุณภาพชีวิต นาพาประชาชนสู่
อบายมุข เกิดการมอมเมาต่อเยาวชน เกิดปั ญหาอาชญากรรม โจรกรรมตามมา

ภาพที่ 1.1 แผนที่โดยรวมของชุมชนคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
แหล่ งที่มา: http://www.mediafire.com/download/3u1agweaz45m0zi/k6+so+map.jpg
1.6 ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
การศึกษาวิ จัยเรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง
ชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี” คาดว่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์ที่สาคัญ คือ
1.6.1 สามารถนาความรู้จากงานวิจยั ครัง้ นี ้ไปใช้ ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาการสื่อสาร
ภายในชุมชนให้ เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
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1.6.2 สามารถนาความรู้จากงานวิจยั ครัง้ นี ้ไปใช้ ในการแก้ ไข หรื อจัดการในชุมชนเมื่อเกิด
สถานการณ์ปัญหาในครัง้ ต่อไป
1.6.3 สามารถนาความรู้ จากงานวิจยั ครัง้ นี ้ไปใช้ ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อจัดระเบียบกับชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็ นแบบอย่างในการพัฒนา
1.6.4 ผู้วิจยั สามารถนาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการสื่อสารจากงานวิจยั ครัง้ นี ้ไปปรับ
ใช้ กบั สถานการณ์ปัญหาอื่นๆ ในสังคมต่อไป
1.7 นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดคาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาเรื่ อง “การจัดการ
การสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี” ไว้ ดงั นี ้
1.7.1 การจัดการการสื่อสาร หมายถึง องค์ประกอบของการสื่อสารอันได้ แก่ ทักษะผู้ส่ง
สาร เนื อ้ หาสาร ช่องทางการสื่ อสาร และทัศนคติผ้ ูรับสารของชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถาน
บันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
1.7.2 จัดระเบียบชุมชน หมายถึง การสร้ างข้ อตกลงจากทุกภาคฝ่ ายร่ วมกันภายใน
ชุมชนให้ ปฏิบตั แิ ละเป็ นไปตามข้ อกฎหมาย ในที่นี ้รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล
กับบุคคล บุคคลกับกลุ่ม และกลุ่มกับกลุ่มในชุมชนเพื่อเกิดการรวมพลังจากศักยภาพของชุมชน
นามาใช้ ในแก้ ไขปั ญหา และพัฒนาชุมชนจากการจัดการการสื่อสารภายในชุมชน
1.7.3 สถานบัน เทิ ง หมายถึ ง สถานบัน เทิ ง ดิส โก้ เธค ผับ บาร์ มี อ าหาร สุร า หรื อ
เครื่ อ งดื่ ม อย่า งอื่ น จ าหน่า ยโดยจัด ให้ มี ก ารแสดงดนตรี หรื อ การแสดงอื่ น ใดเพื่ อ การบั น เทิ ง
ผู้ประกอบการสถานบันเทิงประเภทนี ้จะให้ ความสาคัญกับผู้ใช้ บริ การที่เป็ นกลุ่มเยวาชน วัยรุ่ น
นักศึกษา เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่ มี ปัจ จัยเสริ ม ในพฤติกรรมการเที่ ยวสัง สรรค์ม ากกว่ากลุ่ม อื่ น มี
อาหาร สุรา หรื อเครื่ องดื่มอย่างอื่นจาหน่ายโดยจัดให้ มีการแสดงดนตรี หรื อการแสดงอื่นใดเพื่อ
การบันเทิง
1.7.4 ชุมชนคลอง6 หมายถึง ชุมชนที่มีการจัดการในรูปแบบองค์การบริ หารส่วนตาบล
ชุมชนคลองหกมีสภาพเป็ นที่ราบลุ่มทังพื
้ ้นที่มีลาคลอง4สาย และคลองแอนคัน่ ระหว่างตาบล
คลองห้ ากับตาบลคลองหกและตาบลคลองหกกับตาบลคลองเจ็ด และคลองซอยในหมู่บ้านหลาย
แห่ง ซึ่งสภาพภูมิประเทศมีแหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์ มีประชากรทังสิ
้ ้น 11,125 คน จานวนครัวเรื อน
5,063 ครัวเรื อน ในตาบลคลองหก มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ มีวดั จานวน5แห่ง
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มีโรงเรี ยนประถมศึกษา 6 แห่ง และมีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก3แห่งมีสถานที่ให้ บริ การด้ านสาธารณสุข
รวมทังหมด
้
12 แห่ง
1.7.5 ผู้สง่ สาร หมายถึง บุคคล กลุม่ บุคคล หรื อ หน่วยงานที่ทาหน้ าที่ในการส่งสาร เพื่อ
สื่อสารความคิด ข่าวสาร ความต้ องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้ วยวิธีการใด ๆ
หรื อส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม ซึ่งในที่นี ้คือผู้นาชุมชน หรื อนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคลองห้ า นายกสมาคมหอพักเอกชนคลองหก รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง รวมทังสิ
้ ้น
จานวนประมาณ 5-10 คน
1.7.6 ทักษะการสื่อสาร หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาของสารนันๆที
้ ่
ต้ องการจะสื่อออกไป มีลกั ษณะบุคลิกที่ดี มีความน่าเชื่อถือสูงและมีความรับผิดชอบ และเป็ นผู้ที่
รู้จกั เลือกใช้ กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรื อนาเสนอสารได้ อย่างดี
1.7.7 เนื ้อหาสาร หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและประสบการณ์ในเรื่ องนันๆ
้ ที่ผ้ สู ่ง
สารจาเป็ นต้ องการที่จะถ่ายทอดเพื่อให้ เกิดกระบวนการรับรู้ร่วมกัน เกิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตามมา และเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ดีร่วมกันหรื อเกิดการโต้ ตอบกัน
1.7.8 ช่องทางการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็ นพาหนะของสาร โดยทาหน้ าที่นาสารจากผู้
ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึง่ ผู้สง่ สารนันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องอาศัยสื่อหรื อช่องทางการสื่อสารนี ้เพื่อ
ทาหน้ าที่นาสารไปสู่ผ้ รู ับสาร ช่องทางการสื่อสารนี ้จึงกลายเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการ
หนึง่ ในการสื่อสาร
1.7.9 ผู้รับสาร หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคลที่มีการรับรู้ เรื่ องราวข่าวสาร จากผู้ส่งสาร
และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับต่อผู้ส่งสารตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร ซึ่งในที่นี ้คือกลุ่มประชาชน
ในชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประชากรในพื ้นที่ชมุ ชน
คลองหกมีทงหมด
ั้
14 หมู่บ้าน มีประชากรในชุมชนจานวน 11,125 คน จานวนครัวเรื อน 5,063
ครัวเรื อน
1.7.10 การรับรู้ หมายถึง ระดับการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหาสถานบันเทิงที่
เกิ ด ขึน้ ภายในชุม ชนคลองหก โดยอาศัย ประสบการณ์ แ ละการเรี ย นรู้ ของบุค คลที่ ท าให้ เ กิ ด
กระบวนการคิด ความจา และการเรี ยนรู้ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ ภายใน
ชุมชน สื่ออินเตอร์ เน็ต สื่อโทรทัศน์ เอกสารเผยแพร่ภายในชุมชน หรื อจากบุคคลในชุมชน อาทิ
ครอบครั ว เพื่ อนบ้ าน เป็ นต้ นซึ่ง ทัง้ หมดนัน้ จะกระตุ้นให้ เกิ ดการตระหนักและเกิ ดการกระตุ้น
จิตสานึกที่ดีตามมาในการอยูร่ ่วมกันในชุมชน
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1.7.11 ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริ เวณชุมชนคลอง
หก และมีการแสดงออกถึงการสนับสนุนหรื อมีข้อคัดค้ านเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชน
คลองหก จังหวัดปทุมธานี ” มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้ส่งสารที่ใช้ ใน
การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุม ชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
2) เพื่อศึกษาเนื ้อหาสารที่ผ้ สู ่งสารใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถาน
บันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี 3) เพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสารที่ใช้ ในการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี 4) เพื่อศึกษา
ทัศนคติของผู้รับสารที่มีตอ่ การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชน
คลองหก จังหวัดปทุมธานี
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ มีการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามา
สนับสนุนผลการวิจยั และเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและประสิทธิผลของการสื่อสาร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร
2.3 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นาชุมชน
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจ
2.5 ทฤษฏีการเลือกสาร
2.6 สื่อชุมชน
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2.8 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ
2.9 ข้ อมูลพื ้นฐานของชุมชนคลองหก
2.10 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและประสิทธิผลของการสื่อสาร
2.1.1 ความหมายของการสื่อสาร
คาว่า “การสื่ อ สาร” หรื อ เรี ย กในภาษาอัง กฤษว่า “Communication” นัน้ ได้ มี ผ้ ูใ ห้
ความหมายไว้ ตา่ งๆ กัน ดังนี ้
Rogers and Shoemakers (1971) กล่าวว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการซึ่งสารถูกส่ง
จากผู้สง่ สารไปยังผู้รับสาร
Schramm (1974) กล่าวว่า การสื่อสาร คือ การมีความเข้ าใจร่ วมกันต่อเครื่ องหมายที่
แสดงข่าวสาร (Information Signs)
ปรมะ สตะเวทิน (2540) กล่าวว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดสารจากบุคคล
ฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งเรี ยกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งเรี ยกว่า ผู้รับสาร (Receiver)
โดยผ่านสื่อ (Channel)
2.1.2 องค์ ประกอบของการสื่อสาร
การสื่อสารประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สาคัญ 4 องค์ประกอบ คือ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และ
ผู้รับสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2540)
2.1.2.1 ผู้ส่งสาร (Source) หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ต้องการจะทาการ
สื่อสารความคิด ความรู้สกึ ความต้ องการ ข่าวสารและวัตถุประสงค์ของตน ดังนัน้ ผู้ส่งสารจึงอาจ
เป็ นคนๆ เดียว หรื อคนหลายคนก็ได้
2.1.2.2 สาร (Message) หมายถึง ผลผลิตของผู้ส่งสารที่ถ่ายทอดความคิด
ความรู้สกึ ความต้ องการ ข่าวสาร และวัตถุประสงค์ของตนที่ปรากฏออกมาในรูปของรหัส เช่น เมื่อ
เราพูด สารก็คือ ถ้ อยคาที่ เราพูด เมื่อเราเขียน สารก็คือ ตัวหนังสือทีเราเขียนเป็ นคาเป็ นประโยค
เมื่อเราแสดงกิริยา สารก็ปรากฏอยูใ่ นกิริยาท่าทางที่เราแสดงออกมา
2.1.2.3 สื่อ (Channel) หมายถึง สิ่งที่นาหรื อถ่ายทอดสารของผู้ส่งสาร เช่น เมื่อ
เราพูด สื่ อก็คือ คลื่ นเสียงในอากาศ เมื่อเราอ่านหนัง สือพิมพ์ คลื่นแสงในอากาศและกระดาษ
หนังสือพิมพ์เป็ นสื่อ เมื่อเราดูวิทยุโทรทัศน์ สื่อก็คือ คลื่นแสง คลื่นเสียง และจอโทรทัศน์
2.1.2.4 ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่รับสารของผู้รับ
สาร ดังนัน้ ผู้รับสารจึงอาจเป็ นคนๆ เดียวกัน หรื อบุคคลหลายคนก็ได้
การศึกษากระบวนการสื่อสาร มักจะเน้ นที่จะตังค
้ าถามเหล่านี ้ คาถามใดคาถาม
หนึ่ง ผู้ที่ศึกษาตัวผู้ส่งสารก็จะศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ ที่เป็ นแรงดลใจและกาหนดพฤติกรรมในการ
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สื่อสารของผู้ส่งสาร ซึ่งเรี ยกว่า การวิเคราะห์ผ้ สู ่งสาร (Sender Analysis) ผู้ที่ศกึ ษาเนื ้อหาสาระก็
จะทาการวิเคราะห์สาร (Content Analysis) พวกที่ศกึ ษาอิทธิพลข้ อดีข้อเสียของสื่อต่างๆ ก็เรี ยก
การศึกษานี ้วา การวิเคราะห์อิทธิพลการสื่อสาร (Media Analysis) อีกทังยั
้ งมีการศึกษาถึงอิทธิพล
ของการสื่อสารที่มีต่อผู้รับสาร (Effect Analysis) ซึ่งสาหรับงานวิจัยครัง้ นี ้เป็ นการจัดการการ
สื่อสารที่ม่งุ วิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารทัง้ 4 องค์ประกอบข้ างต้ น ตลอดจนวิเคราะห์ผล
จากการสื่อสารที่มีตอ่ ผู้รับสารอีกด้ วย
2.1.3 วัตถุประสงค์ ของการสื่อสาร
ในการติดต่อสื่อสาร ทังผู
้ ้ สง่ สารและผู้รับสาร ต่างก็มีวตั ถุประสงค์ในการสื่ อสาร โดยทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารสามารถจาแนกได้ ดงั นี ้ (Schramm, 1974)
2.1.3.1 เพื่อแจ้ งให้ ทราบ
เป็ นวัตถุประสงค์ที่ผ้ สู ่งสาร ต้ องการเผยแพร่ หรื อบอกกล่าวเรื่ องราวเหตุการณ์
ต่างๆ กิจกรรม นโยบาย ความเคลื่อนไหว ฯลฯ ของตนเอง หรื อหน่วยงานให้ ผ้ รู ับสารได้ ทราบ ผู้รับ
สารก็มีความประสงค์ที่จะได้ รับทราบข่าวสาร เพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน หรื อเป็ นข้ อมูลสาหรับ
การตัดสินใจ
2.1.3.2 เพื่อให้ การศึกษา
เป็ นวัตถุประสงค์ที่ผ้ สู ่งสาร ต้ องการให้ ผ้ ูรับสารได้ เรี ยนรู้ และเกิดความเข้ าใจที่
ลึกซึ ้งมากกว่าได้ รับทราบ และผู้รับสารก็มีความประสงค์ที่จะเรี ยนรู้และศึกษา
2.1.3.3 เพื่อโน้ มน้ าวใจ
เป็ นวัตถุประสงค์ที่ผ้ ูส่งสาร ต้ องการให้ ผ้ รู ับสารเกิดความรู้ สึกชอบใจ สนใจหรื อ
คล้ อยตาม สนับสนุนและต้ องการที่จะปฏิบตั ิตาม ส่วนผู้รับสารทาการสื่อสารเพื่อต้ องการที่จะได้
ข้ อมูลสาหรับการตัดสินใจ การสื่อ สารที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการโน้ มน้ าวในหรื อชักจูงใจ ได้ แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา เป็ นต้ น
2.1.3.4 เพื่อความบันเทิง
เป็ นวัตถุประสงค์ที่ผ้ สู ่งสารต้ องการให้ ผ้ รู ับสารเกิดความพึงพอใจ สนุกสนาน ใน
ส่วนผู้รับสารเองต้ องการได้ รับความพอใจ เพลิดเพลินใจ หรื อสนุกสนานเช่นกัน
2.1.4 ประสิทธิภาพของการสื่อสาร
Berlo (1960) ได้ เสนอรายละเอียดในองค์ประกอบของการสื่อสาร ซึ่ง รายละเอียด
ปลีกย่อยนี ้จะเป็ นตัวบ่งชี ้ว่า การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพมากเพียงไร หรื อได้ ผลตามวัตถุประสงค์
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หรื อไม่ ต้ องคานึงถึงการสื่อสาร 6 ประการ คือ แหล่งสาร ผู้เข้ ารหัส สาร ช่องทางหรื อสื่อ ผู้
ถอดรหัส และผู้รับสาร ได้ นาเอาแหล่งสาร และผู้เข้ ารหัสมารวมไว้ ในองค์ประกอบเดียวกัน คือ
Source และได้ นาเอาผู้ถอดรหัสกับผู้รับสารมารวมเป็ น Receiver
2.1.4.1 ผู้ส่งสาร หรื อแหล่งสาร หมายถึง แหล่งกาเนิดของสาร หรื อผู้เลือกสรร
ข่าวสารเกี่ยวกับความคิด เหตุการณ์ตา่ งๆ สิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่ ส่งต่อไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งนี ้อาจเป็ น
คนเพียงคนเดียว หรื อบุคคลหลายคน เช่น สถาบัน องค์กร สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เป็ นต้ น ซึ่ง
Source ควรมีลกั ษณะที่ดีดงั นี ้
1) ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ความเชี่ยวชาญ ความชานาญในการ
สื่อสาร ซึง่ จะทาให้ ผ้ สู ง่ สารสามารถวิเคราะห์จดุ ประสงค์และความต้ องการในการสื่อสารได้ รวมถึง
รู้จกั เลือกสื่อ และภาษาที่เหมาะสมกับผู้รับสารแต่ละกลุม่
2) ทัศ นคติ เป็ นความรู้ สึก นึก คิด ที่ บุค คลมี ต่อสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ง ซึ่ง อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยทัศนคติ แบ่งออกเป็ น
(1) ทัศนคติตอ่ ตนเอง เป็ นการที่ผ้ สู ่งสารประเมินตนเอง กล่าวคือ ผู้
ส่งสารอาจมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อตนเอง ซึ่งถื อเป็ นทัศนคติในทางลบ แต่ในทางตรงกันข้ ามผู้ส่งสาร
อาจมีทนั คติที่ดีตอ่ ตนเองก็ได้ ทัศนคติตอ่ ตนเองเป็ นผลสืบเนื่องมาจากบุคลิกภาพด้ วยและยังมีผล
ต่อการสร้ างสารอย่างมาก
(2) ทัศนคติตอ่ เนื ้อหา เป็ นทัศนคติที่ผ้ สู ่งสารจะมีตอ่ เนื ้อหาของสาร
ที่เขาจะส่ง
(3) ทัศนคติต่อ ผู้รั บสาร หรื อ บุคคลอื่ น ๆ ในกระบวนการสื่ อสาร
กล่าวคือ ถ้ าผู้ส่งสารมีทศั นคติที่ดี หรื อไม่ดีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็จะทาให้ การสื่อสารแตกต่าง
กันออกไป
3) ระดับความรู้ ผู้ส่งสารจะต้ องมีความรู้ และความเข้ าใจในข่าวสารที่
จะส่งออกไปก่อน เพื่อสามารถถ่ายทอดข่าวสารไปยังผู้รับได้
4) ระบบสังคมและวัฒนธรรม หรื อพืน้ ฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
บุคคลที่มีพื ้นฐานทางสังคมต่างกัน วัฒนธรรมต่างกันจะมีการสื่อสารต่างกันไปด้ วย เช่น ค่านิยม
ความเชื่ อ ต าแหน่ ง หน้ าที่ ก ารงานของผู้ ส่ ง สาร จะเป็ นตัว ก าหนดรู ป แบบของการสื่ อ สาร
นอกจากนัน้ ผู้ส่งสารยังจะต้ องทราบถึงพื ้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรมของผู้รับสารเสียก่อนจึง
จะสามารถทางการสื่อสารได้ ผลดี
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2.1.4.2 สาร หมายถึง สิ่งที่ผ้ ูส่งสารให้ ผ้ ูรับสาร โดยสารจะเป็ นตัวแทนของ
ความคิดที่สง่ ผ่านไปตามสื่อ และไปกระตุ้นความหมายให้ เกิดแก่ผ้ รู ับ ไม่ว่าจะเป็ นคาพูด การเขียน
ภาพ เสียงเพลง ฯลฯ ก็นบั ว่าเป็ นสาร ซึ่งสารที่ดีจะต้ องเป็ นสารที่เรี ยกร้ องความสนใจ ทาให้ เกิด
ประสบการณ์ร่วมกัน และสารนันจะต้
้
องตรงกับความต้ องการของผู้ รับสารด้ วย แต่อย่างไรก็ตาม
สารนี ้จะไม่มีความหมาย ถ้ าผู้รับสารไม่มีความสามารถในการอ่านหรื อแปลความต่อสารนัน้
2.1.4.3 ช่องทางในการสื่อสารหรื อสื่อ ในกระบวนการสื่อมวลชน ช่องทางการ
สื่อสารที่ร้ ู จกั โดยทัว่ ไป ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ เป็ นต้ น ความ
เหมาะสมของสื่อที่จะใช้ จะต้ องสอดคล้ องกับการรับรู้ของผู้รับสาร
การใช้ ช่อ งทางการสื่ อสารที่ เ หมาะสม จะทาให้ การสื่ อ สารบรรลุป ระสิท ธิ ผ ล
เพราะช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์ กับผู้รับสารในการเลือกจดจา เช่น เมื่อผู้ส่งสารเปลี่ยน
ความเร็ วในการพูด ระดับเสีย ง และคุณภาพเสียง ผู้รับสารก็จะเลือกจดจาเนื ้อหาของสารได้ มาก
แต่ถ้าผู้ส่งสารเพิกเฉยต่อการใช้ ช่องทางการสื่อสาร ย่อมทาให้ ผ้ รู ับสารไม่อาจจาสารนันได้
้ ความ
คล่องตัวในการใช้ ช่องทางการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารมักไปด้ วยกัน และวิธีการสื่อสาร
ที่ดี มักจะชักจูงใจผู้รับสารได้ ดีด้วย
2.1.4.4 ผู้รับสารหรื อผู้ถอดรหัส หมายถึง ผู้ที่รับข่าวสารจากแหล่งสาร เป็ น
จุดมุ่งหมายปลายทางที่สารส่งไปถึง อาจเป็ นบุคคลที่กาลังรับฟั ง ดู หรื ออ่านข่าวสาร หรื อเป็ น
สมาชิกของกลุ่ม เช่น ผู้ฟังคาบรรยาย หรื อมวลชน ซึ่งโดยปกติแล้ ว ผู้รับสารจะทาหน้ าที่เป็ นคน
ถอดรหั ส ข่ า วสารที่ ม าจากแหล่ ง ข่ า วสารด้ วยตนเอง ยกเว้ นบางกรณี ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การ
สื่อสารมวลชน (Mass Communication) ผู้รับสารอาจไม่สามารถถอดรหัสได้ ต้ องอาศัยบุคคล
อื่นๆ เช่น คนอ่านหนังสือไม่ได้ ต้องอาศัยบุคคลอื่นอ่านให้ ฟัง เป็ นต้ น
ผู้รับสาร ก็เช่นเดียวกับผู้ส่งสาร คือ จะต้ องมีองค์ประกอบต่อไปนี ้รวมอยู่ด้วย จึง
จะทาให้ การสื่อสารได้ ผล
1) ทักษะในการสื่อสาร ประกอบด้ วย ความสามารถในการฟั ง การอ่าน
และการคิด ถ้ าผู้รับสารไม่มีทกั ษะเหล่านี ้ เขาจะไม่สามารถรับและถอดรหัสได้ ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า
สังคมใดก็ตามที่มีผ้ อู า่ นออกเขียนได้ น้อย สังคมนันจะพั
้
ฒนาค่อนข้ างช้ า
2) ทัศนคติ ผู้รับสารจะถอดรหัสของสารได้ ขึ ้นอยู่กับทัศนคติที่เขามีต่อ
ตนเอง ทัศนคติที่มีต่อผู้รับสาร และทัศนคติที่ดีต่อเนือ้ หาของสาร คือ ผู้รับสารที่จะถอดรหัสได้
อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องไม่ดู ถูกตนเอง ไม่มีอคติต่อข่าวสารที่จะรับ และ
ต้ องให้ ความเชื่อถือต่อผู้สง่ สาร
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3) ระดับความรู้ การสื่อสารจะได้ ผลดีหรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั ผู้รับสารว่าจะมี
ความเข้ าใจสัญลักษณ์ เนื ้อหาสาร ธรรมชาติของการสื่อสารแค่ไหน ถ้ าหากว่าผู้รับสารไม่เข้ าใจ
แล้ ว จะทาให้ การรับสารผิดไป ไม่ตรงกับที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการที่จะให้ ผ้ รู ับสารได้ รับ
4) ระบบสังคมและวัฒนธรรม บุคคลที่มีวฒ
ั นธรรม ตาแหน่งในสังคม
สถานภาพ กลุ่ม สมาชิ ก การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ แ ตกต่า งกัน ออกไป ย่อ มจะท าให้ ก ารรั บ และแปล
ความหมายของสารผิดไป การเปลี่ยนแปลงทางสังคมย่อมจะทาให้ วิธีทางการสื่ อสารเปลี่ยนไป
ด้ วย
องค์ป ระกอบทัง้ 4 องค์ ป ระกอบข้ างต้ น นี ้ มี ค วามสัม พันธ์ ซึ่ง กัน และกัน มี
ผลกระทบซึ่งกันและกัน รวมทังมี
้ ผลต่อการสื่อสารด้ วย ดังนันหากผู
้
้ ส่งสารมีประสิทธิภาพ แต่สื่อ
และผู้รับสารด้ อยประสิทธิภาพ ก็จะทาให้ ประสิทธิผลของการสื่อสารด้ อยลงไป ในทานองเดีย วกัน
หากผู้ส่งสารด้ อยประสิทธิภาพ หากสารไม่ชดั เจน แม้ จะมีสื่อและผู้รับสารที่มีประสิทธิภาพ การ
สื่ อ สารก็ ยัง ด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพเช่ น กั น และยิ่ ง หากทั ง้ ผู้ ส่ ง สาร สาร สื่ อ และผู้ รั บ สารด้ อ ย
ประสิทธิภาพด้ วยแล้ ว การสื่อสารก็มีโอกาสที่จะประสบผลสาเร็จน้ อยที่สดุ ดังนันองค์
้ ประกอบของ
กระบวนการสื่อสารเหล่านี ้เป็ นตัวกาหนดประสิทธิผลของการสื่อสาร นอกจากนัน้ ปั จจัยทางด้ าน
ทัศนคติของผู้รับสารทังต่
้ อตนเอง ต่อสาร และผู้ส่งสาร เป็ นปั จจัยอีกประการหนึ่งที่สามารถเพิ่ม
หรื อลดประสิทธิผลของการสื่อสารได้
ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาถึงความสาคัญขององค์ประกอบในกระบวนการสื่อสารดังกล่าวแล้ ว
งานวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงได้ ม่งุ วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและ
สถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานีโดยวิเคราะห์ทงตั
ั ้ วผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร
เนื่องจากองค์ประกอบทัง้ 4 มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กนั การที่จะสื่อสารให้ ประสบความสาเร็ จ
นัน้ องค์ประกอบหลักที่จะทาให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดในการสื่อสาร คือ การมีการจัดการการ
สื่อสารที่ดี
David (อ้ างถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2532) อธิบายถึงกฎ 5 ข้ อ ของการสื่อสารว่า เมื่อผู้ส่ง
สารสื่อสารไปยังผู้รั บสารนัน้ ผู้ส่งสารย่อมมีวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้ 5 ขัน้ ตอน ต่อผู้รับสาร
เรี ยกว่า กฎ 5 ข้ อแห่งการสื่อสาร คือ การรับสารนันได้
้ การเข้ าใจสารนัน้ การยอมรับ การเกิดการ
ปฏิบตั ิ และการมีปฏิกิริยาตอบกลับ
ดังนัน้ ในการสื่อสารทุกประเภท ถ้ าผู้รับสารสามารถบรรลุถึงกฎ 5 ข้ อ ตามขันตอนนี
้
้แล้ ว
ย่อมถือได้ วา่ เป็ นการสื่อสารที่ประสบผลสาเร็จ
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Roger (1971) ได้ ให้ ความเห็นว่า การส่งสารซ ้าๆ หลายครัง้ จะทาให้ สารนันถู
้ กยอมรับ
โดยผู้รับสารมากขึ ้น ซึ่งจะทาให้ ผ้ รู ับสารจาเนื ้อสารได้ ดีขึ ้นและสารนันจะมี
้
ประสิทธิภาพในการจูง
ในเพิ่มขึ ้นด้ วย
Kotler and Roberto (1989) ได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการจดจาสาร
(Memorability Factors) ของผู้รับสาร ว่า ต้ องประกอบด้ วยตัวสนับสนุนให้ สารน่าจดจา (Idea
Reinforcement) คือ การนาเสนอสารซา้ ๆ กัน จะเป็ นตัวช่วยให้ สารเป็ นที่จดจาได้ มากโดยใช้
ความถี่ ซึ่งหมายถึง อัตราความบ่อยครัง้ ที่กลุ่มเป้าหายได้ รับสาร และการย ้า คือ การย ้าเตือนเป็ น
ระยะๆ เพื่อผู้รับสารจะได้ ไม่ลืมสารนันๆ
้ ตลอดจนความต่อเนื่องในการให้ ข่าวสารอย่างสม่าเสมอ
ด้ วย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและประสิทธิผลของการ
สื่อสารข้ า งต้ น มาสนับสนุนผลการศึกษา โดยวิเคราะห์ เกี่ ยวกับองค์ประกอบการสื่ อสารทัง้ 4
องค์ประกอบข้ างต้ น ประกอบด้ วย การศึกษาผู้สง่ สาร การศึกษาเนื ้อหาสาร การศึกษาช่องทางการ
สื่อสาร และการศึกษาผู้รับสาร เพื่อนามาจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถาน
บันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ การสื่อสาร
ในเรื่ องของการสื่อสารในการพัฒนาด้ านต่างๆนัน้ นอกจากต้ องศึกษากระบวนการสื่อสาร
แล้ ว กลยุทธ์ การสื่อสาร เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้ การสื่อสารประสบความสาเร็ จได้ ง่ายขึน้ โดย
การศึกษาถึงปั จจัยต่างๆที่ก่อให้ เกิดการสร้ างกลยุทธ์ทงั ้ 4 รูปแบบ ได้ แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร
กลยุทธ์การสร้ างสาร กลยุทธ์ การใช้ สื่อ และกลยุทธ์เกี่ยวกับผู้รับสาร เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการสร้ าง
กลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ
2.2.1 ความหมายและความสาคัญ
กลยุทธ์ การสื่อสาร (Communication Strategy) หมายถึง วิธีการสื่อสารที่กาหนดขึน้
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปั ญหา แต่ละสถานการณ์ ไม่มีสูตร
สาเร็จ กลยุทธ์มกั จะสร้ างขึ ้นจากการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบตั ิที่เคยมีมา กลยุทธ์
ที่ใช้ จึงเป็ นสิ่งกาหนดว่าจะใช้ สื่ออะไร เมื่ อไหร่ อย่างไร (พนม คลี่ฉายา, 2549, น.4) ซึ่งสอดคล้ อง
กับการให้ ความหมายของ ชวรัตน์ เชิดชัย และคณะ (2527, น.285) เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร ว่า
หมายถึง การผสมผสานระหว่างการใช้ รูปแบบของสื่อ สาร และแนวทางการใช้ สื่อ ทังนี
้ ้เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้

21
2.2.2 ประเภทของกลยุทธ์ การสื่อสาร
กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารสามารถแบ่ง ประเภทได้ ต ามเกณฑ์ ข ององค์ ประกอบของ
กระบวนการสื่อสาร ได้ ดงั นี ้ กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร กลยุทธ์การสร้ างสาร กลยุทธ์การใช้ สื่อ และ
กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้รับสาร โดยมีรายละเอียดแต่ละกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี ้
2.2.2.1 กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้สง่ สาร
อิทธิพลของผู้สง่ สาร เป็ นสิ่งจาเป็ นในการวิเคราะห์ผ้ สู ่งสารเพราะจะเป็ นแนวทาง
ในการกาหนดกลยุทธ์ ต่างๆ ซึ่งอิทธิพลที่สาคัญของผู้ส่งสาร นัน่ คือความน่าเชื่อถื อของผู้ส่งสาร
(อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2537, น.83) ได้ แก่
1) บุ ค ลิ ก ภาพของผู้ ส่ ง สาร ได้ แก่ ความเป็ นผู้ น า ความมี อ านาจ
ลักษณะที่แสดงออก ลักษณะนิสยั อื่นๆ เช่น ความนอบน้ อม การปรับตัวเองให้ เข้ ากับบริ บท วุฒิ
ภาวะ ความน่าไว้ วางใจเป็ นต้ น
2) ความรู้ และความสามารถของผู้ส่งสาร ได้ แก่ ระดับการศึกษาขัน้
สู ง สุ ด ความรู้ เกี่ ย วกั บ ผู้ รั บ สาร ความเชี่ ย วชาญ ความรู้ เกี่ ย วกั บ บริ บ ทและสิ่ ง แวดล้ อม
ประสบการณ์ในการทางาน การฝึ กอบรม เป็ นต้ น
3) คุณ สมบัติ ใ นการสื่ อ สาร หรื อ เชี่ ย มโยงสารไปยัง ผู้รั บ สาร ได้ แ ก่
ความสามารถในการสื่อสาร ไม่วา่ จะเป็ นการพูด การรับฟั ง การโน้ มน้ าวใจ เป็ นต้ น
4) ความมี พ ลั ง หมายถึ ง ผู้ ส่ ง สารที่ ม องดู แ ล้ วมี ค วามชั ด เจน
กระตือรื อร้ น ความเชื่อมัน่ และความเข้ าใจในตัวผู้รับสาร
5) การมีพื ้นฐานร่วมกัน หมายถึง พื ้นฐานร่วมกันระหว่างแหล่งสารกับ
ผู้รับสารในเรื่ องของค่านิยม ความเชื่ อ ทัศนคติ ความน่าสนใจ เมื่อผู้รับสารรู้ ว่าสารมีพื น้ ฐาน
ร่วมกันกับตน จึงสามารถคล้ อยตามได้ ง่าย
นอกจากความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารแล้ ว (วิระชัย ตังสกุ
้ ล , 2549, น.297-298)
ยังได้ กล่าวถึงอิทธิพลของผู้ส่งสารทางด้ านความดึงดูดใจ ซึ่งประกอบด้ วยคุณลักษณะ 3 ประการ
ได้ แก่
1) การปรากฏกาย หมายถึง ลักษณะภายนอก ได้ แก่ เพศ เชื่อชาติ
ขนาดรูปร่าง สีผิว การแต่งกาย เป็ นต้ น
2) ความน่าชื่นชอบ หมายถึง ความรู้ สึกดี หรื อความรู้ สึกทางบวกต่อ
ผู้รับสาร อันอาจเกิดจากการปรากฏกายหรื อพฤติกรรมของผู้สง่ สารเอง
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3) ความคล้ ายคลึง หมายถึง ความคล้ ายคลึงระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับ
สารทังในด้
้ านทัศนคติ พื ้นฐานชีวิตและการปรากฏกาย
2.2.2.2 กลยุทธ์การสร้ างสาร
Power (1995 อ้ างถึงใน วิระชัย ตังสกุ
้ ล, 2549, น.269) กลยุทธ์การสร้ างสาร
หมายถึง การวางแผนในการจัดการเข้ ารหัสของข้ อมูล ซึง่ ก็คือ สารไม่ว่าจะเป็ นสัญลักษณ์ใดๆ เช่น
คา ข้ อความ รูปภาพ ท่าทาง เพื่อสื่อไปยังผู้รับสารให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการสื่อสารที่วางไว้ ซึ่ง
กลยุทธ์ การสร้ างสารนี ป้ ระกอบด้ วยส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ ตัวสาร และวิธีการนาเสนอสาร
องค์ประกอบของกลยุทธ์การสร้ างสาร ได้ แก่
1) วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ได้ แก่ การสร้ างสารเพื่อเรี ยนรู้และค้ นหา
การสร้ างสารเพื่อสารความสัมพันธ์ การสร้ างสารเพื่อช่วยเหลือ การสร้ างสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ และ
การสร้ างสารเพื่อความเพลิดเพลิน
2)
การกาหนดผู้รับสารเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และทางจิตวิทยา
3) เนื ้อหาหลักของสาร
4) หลักฐานสนับสนุน
5) ลีลาอารมณ์ของสาร
2.2.2.3 กลยุทธ์การกาหนดเนื ้อหาสาร
การกาหนดเนื ้อหาหลักของสาร เพื่อส่งไปยังผู้รับสารเป้าหมาย ควรพิจารณาจาก
สิ่งสาคัญ (พนม คลี่ฉายา, 2549, น.6) ดังนี ้
1) อะไรบ้ างที่กลุม่ เป้าหมายต้ องการทราบ
2) ผู้รับสารมีความรู้สกึ อย่างไรกับเนื ้อหานัน้
3) ทาไมผู้รับสารจึงไม่พร้ อมปฏิบตั ติ ามแนวทางของสาร
4) วิธีการแก้ ปัญหาที่เหมาะสมที่สดุ
2.2.2.4 กลยุทธ์การนาเสนอสาร
กลยุทธ์การนาเสนอสารนันมี
้ อยู่หลากหลายกลยุทธ์ ซึ่งมีความสาคัญในการช่วย
ให้ การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยกลยุทธ์การนาเสนอสารสามารถแบ่งเป็ นประเด็นหลักๆ
ดังนี ้ คือ การนาเสนอสารแบบด้ านเดียวและสารสองด้ าน (One-Sided or Two-Sided Message)
การนาเสนอสารเชิงเหตุผลหรื ออารมณ์ (Rational or Emotional Message) การใช้ ผลของสารต้ น
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หรื อผลของสารปลาย (Primacy or Recency Effect) และการใช้ ข้อสรุ ปโดยนัย (Explicit or
Implicit Conclusions)
2.2.2.5 กลยุทธ์การใช้ สื่อ
วิทยาธร ท่อแก้ ว (2549, น.41-42) ได้ กาหนดแนวทางการกาหนดกลยุทธ์การใช้
สื่อไว้ วา่ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อซึง่ มักจะพิจารณาในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1) ด้ า นความสะดวกในการเข้ า ถึง โดยพิจ ารณาว่า สื่ อใดที่ ผ้ ูรั บสาร
เป้าหมายจะเข้ าถึงได้ ง่ายที่สดุ
2) ด้ านการครอบคลุมสื่อ หมายถึง ความสามารถหรื อประสิทธิภาพของ
สื่อที่จะไปถึงผู้รับ โดยพิจารณาจากการครอบคลุมพื ้นที่หรื อบริเวณที่ผ้ รู ับสารอาศัยอยู่
3) ด้ านประสิทธิภาพของสื่อ พิจารณาได้ จากการเรี ยกความสนใจ การ
ให้ ความเข้ าใจ การชักจูงใจ และการสร้ างความจดจา
4) ด้ านความน่าเชื่อถือ โดยทัว่ ไปกล่าวกันว่า สื่อโทรทัศน์เป็ นสื่อที่มี
ความน่าเชื่อถือในแง่ของข่าวสารมากที่สดุ รองลงมาคือ สื่อหนังสือพิมพ์
2.2.2.6 กลยุทธ์การใช้ สื่อแบบบูรณาการ
1) การใช้ จดุ เด่นของสื่อหนึ่งเพื่อลดข้ อจากัดของสื่อหนึ่ง เป็ นการใช้ สื่อ
ร่ วมกันเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ หรื อการใช้ สื่อผสมผสานเพื่อนาเสนอเนือ้ หาได้
อย่างครบถ้ วน
2) การใช้ สื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่ง
เป็ นการใช้ สื่อหลากหลายประเภทให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มที่ไม่ร้ ูหนังสือ ใช้ สื่อที่มี
เสียงและภาพประกอบ เป็ นต้ น
3) การใช้ สื่อให้ กระจายข่าวสารครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ทุกกลุ่ม
กลุม่ เป้าหมายอาจจะมีแหล่งที่อยูก่ ระจายกันออกไป
4) การใช้ สื่อหลายประเภทเสริ มแรงกระตุ้นและเรี ยนรู้เร็ ว เป็ นการใช้ สื่อ
เพื่อกระตุ้นให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดการตอบสนองหลายๆทาง
2.2.2.7 กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้รับสาร
แนวทางการสร้ างกลยุทธ์ด้านผู้รับสาร ได้ แก่ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย(Target
Audience) ซึ่ง การวิเ คราะห์ ผ้ ูรับสารกลุ่ม เป้าหมายนี ้ จะทาให้ จะทาให้ ผ้ ูสื่ อสารสามารถรู้ จัก
ลักษณะทางประชากรของผู้รับสารและจะช่วยให้ เข้ าใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมการรับ
สารของผู้รับสารไว้ ล่วงหน้ าได้ เพราะฉะนันการสื
้
่อสารทุกครัง้ ผู้สื่อสารควรวิเคราะห์ผ้ รู ับสารก่อน
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เพื่อเลือกผู้รับสาร เนื ้อหาสารและช่องทางการสื่อสารได้ ตรงกับความสนใจ ความพอใจ และความ
ต้ องการของผู้รับสารแต่ละกลุ่ม (วิทยาธร ท่อแก้ ว , 2549, น.32) ซึ่งกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายในการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา คือ กลุ่มบุคคลที่ต้องการให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่กาหนด
(พนม คลี่ฉายา, 2549, น.5)
อรวรรณ ปิ ลันธโอวาท (2537, น.70) ลักษณะการวิเคราะห์ผ้ รู ับสารเป้าหมาย
ได้ แก่
1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วยปั จจัยด้ านต่างๆ ดังนี ้ คือ
เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ศาสนา รายได้ ลักษณะทางอาชีพ สถานะทางสังคม สถานภาพสมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชื ้อชาติ วัฒนธรรม เป็ นต้ น
2) ลักษณะทางจิตวิทยาลักษณะทางจิตวิทยา ประกอบด้ วยปั จจัยด้ าน
ต่างๆ ดังนี ้ คือ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้ ความต้ องการ ค่านิยม แรงจูงใจ บุคลิกภาพ แนวทางใน
การดาเนินชีวิต เป็ นต้ น
3) ลักษณะทางภูมิประเทศ และที่ตงชุ
ั ้ มชน ลักษณะทางภูมิประเทศ
และที่ตงั ้ ชุม ชน ประกอบด้ วยปั จจัยด้ านต่างๆดังนี ้ คือ ภูมิ ประเทศที่ ตงของที
ั้
่อาศัย ภูมิ อากาศ
เส้ นทางคมนาคม ลักษณะที่ตงชุ
ั ้ มชนหรื อการรวมกลุม่ ชุมชน สภาพอากาศ สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
4) ลักษณะด้ านความรู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และ
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้ อง ความสามารถในการอ่าน การเขียน แหล่งความรู้ ในท้ องถิ่น
ความรู้และทัศนคติที่มีตอ่ ปั ญหาหรื อแนวทางการพัฒนา
5) ลักษณะเกี่ ยวกับสื่อที่มีอยู่ในพืน้ ที่ ได้ แก่ สื่อมวลชน เช่น สถานี
วิ ท ยุก ระจายเสี ย ง สถานี โ ทรทัศ น์ หนัง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร ซึ่ ง ควรทราบถึ ง แผนผัง รายการที่
ออกอากาศ คอลัมน์ รวมทังนั
้ กข่าว บรรณาธิการ ผู้ผลิตรายการ สื่อในชุมชน เช่น หอกระจายข่าว
แผ่นป้ายติดประกาศ เป็ นต้ น
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ น าแนวคิ ด เกี่ ย วกับ กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ มาสนับ สนุน ผล
การศึกษา โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับ กลยุทธ์ ของผู้ส่งสาร กลยุทธ์ ของเนื ้อหาสาร กลยุทธ์ ของช่อง
ทางการสื่อสาร และศึกษากลยุทธ์ ของผู้รับสาร ว่ามีการใช้ กลยุทธ์ ในการแก้ ปัญหา หรื อพัฒนา
ชุมชนอย่างไรเพื่อนามาสูจ่ ดั การการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลอง
หก จังหวัดปทุมธานี
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2.3 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นาชุมชน
การเป็ นผู้นาหรื อภาวะผู้นา (Leadership) เป็ นเรื่ องเกี่ยวข้ องกับ “ตัวผู้นา” และการ
ทางานของผู้นาในฐานะที่ใช้ อิทธิพลเพื่อต่อพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้ องในกลุม่ หรื อผู้ตาม
การพัฒนาชุมชนให้ มีศกั ยภาพเข้ มแข็ง และบรรลุเป้าหมายของชุมชนนันการด
้
าเนินงาน
ดังกล่าวต้ องอาศัยบุค คลหรื อกลุ่มบุคคลเข้ ามาทาหน้ าที่ในการกระตุ้น สนับสนุนให้ สมาชิกของ
ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆในการแก้ ปัญหาภายในชุมชน และพัฒนาชุมชนของตน
รวมทังเป็
้ นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภายในองค์กรดาเนินงานดังกล่าว
2.3.1 ความหมายของผู้นา
Bell (1969 อ้ างถึงใน อรุณ สูงผอม, 2534, น.15) ให้ ความหมายของผู้นาว่า เป็ น
ผู้นาซึง่ อยูใ่ นอานาจ หรื อตาแหน่งที่ถกู กาหนดให้ เป็ นผู้นาเป็ นผู้ซึ่งสามารถมีอิทธิพลในการจัดการ
และจัดสรรต่อสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าต่างๆ มากกว่าคนอื่นๆ ในชุมชนนันเพื
้ ่อให้ เกิดผลสาเร็ จตามความมุ่ง
หมายที่ปรารถนาทังของตนและสมาชิ
้
กของชุมชน
Burdy (อ้ างถึงใน อรรถวิทย์ ศิลาคุปต์ , 2536, น.42) กล่าวว่าผู้นา คือ บุคคลที่สามารถ
ช่ว ยเหลื อ บุค คลอื่ น และยัง ปฏิ บัติต ามด้ ว ยความเต็ม ใจท าให้ ผ้ ูต ามมี ค วามเชื่ อ มั่น ในตัว เขา
สามารถช่วยคลี่คลายความตึงเครี ยดต่างๆลงได้ และสามารถนากลุ่มให้ บรรลุเป้าหมายได้
สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ (2537) ให้ ความหมายว่า ผู้นาเป็ นผู้ที่มีความสามารถที่จะ
นาชาวบ้ านในด้ านที่ผ้ นู านันมี
้ ความสามารถ โดยมีจิตสานึกและอุดมการณ์ที่จะยังประโยชน์ให้ เกิด
แก่ชมุ ชน โดยไม่ต้องรอคาสัง่ ให้ ปฏิบตั กิ ารใดๆจากอานาจทางการ
กุสมุ า กูใหญ่ (2540) สรุปลักษณะกว้ างๆ ของความหมายผู้นา 6 ประการ คือ
1) ผู้ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้นา
2) ผู้นาที่เป็ นจุดรวมของพฤติกรรมในกลุม่
3) ผู้นาที่ถกู เลือกขึ ้นมาจากเหล่าสมาชิกในกลุม่
4) ผู้นาที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกคนอื่นๆ โดยที่สมาชิกรู้ตวั หรื อไม่ก็ตาม
5) ผู้นาที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไปสู้กลุม่ เป้าหมาย
กวี วงศ์พฒ
ุ (2542, น.14-15) ได้ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับผู้นาไว้ 5 ประการ คือ
1) ผู้นา หมายถึง ผู้ซงึ่ เป็ นศูนย์กลางหรื อจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม
เปรี ยบเสมือนแกนของกลุ่ม เป็ นผู้มีโอกาสติดต่อสื่ อสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของกลุม่ สูง
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2) ผู้นา หมายถึง บุคคลซึ่งนากลุ่มหรื อพากลุ่มไปสู่วตั ถุประสงค์หรื อ
จุดหมายที่วางไว้ แม้ แต่เพียงชี ้แนะให้ กลุม่ ไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางก็ถือว่าเป็ นผู้นา ทังนี
้ ้รวมถึงผู้นา
ที่นากลุม่ ออกนอกลูน่ อกทางด้ วย
3) ผู้นา หมายถึง บุคคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คดั เลือกหรื อยกให้ เขาเป็ น
ผู้นาของกลุ่ม ซึ่งเป็ นไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็ นฐาน และสามารถแสดง
พฤติกรรมของผู้นาได้
4) ผู้นา หมายถึง บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะบางอย่าง คือสามารถ
สอดแทรกอิทธิพลบางประการอันก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุม่ ได้ มากที่สดุ
5) ผู้นา หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งสามารถนากลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็ น
บุคคลที่มีสว่ นร่วมและเกี่ยวข้ องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรื อพฤติกรรมความเป็ นผู้นา
ประสิทธิ์ ทองอุ่น (2542, น.233) ได้ ให้ ความหมายของ “ผู้นา” ว่า ผู้นา หมายถึง บุคคลที่
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้ างาน โดยได้ รับการคัดเลือกและการยอมรับ ได้ รับการ
ยกย่องให้ เ ป็ นหัว หน้ า งาน ให้ เ ป็ นผู้ตัดสิ น ใจ เป็ นผู้ใ ช้ อ านาจ ทัง้ พระเดชและพระคุณ ในการ
ปกครองบังคับบัญชาและถือได้ ว่ามีอิทธิพลเหนือจิตใจผู้ อื่นในการที่จะจูงใจให้ บุคคลปฏิบตั ิตาม
ตามกระบวนการของการบริหาร
2.3.2 คุณลักษณะของผู้นา
ประเวศ วะสี (อ้ างถึงใน มานิดา คอยระงับ , 2543) กล่าวว่า ลักษณะผู้นาตามธรรมชาติมี
ดังนี ้
1) ฉลาด ผู้นาตามธรรมชาติจะเป็ นคนที่ฉลาดเสมอ
2) เป็ นคนเห็นแก่สว่ นรวม คนเห็นแก่สว่ นรวมทาให้ สว่ นรวมมีพลัง
3) เป็ นคนติดต่อสื่อสารกับผู้คนรู้เรื่ อง
4) เป็ นที่ ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ทาให้ การทางานมีความราบรื่ นมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ
ในงานพัฒนาชุมชน เรวดี ไชยพาน (2523) ได้ กล่าวถึง คุณลักษณะทัว่ ไปของผู้นาท้ องถิ่น
ก็เหมือนกับผู้นาอื่นๆ แต่ในงานพัฒนาชนบทผู้นาควรมีลกั ษณะอื่นๆ ประกอบด้ วย
1) ช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ ปัญหา
2) ให้ คาแนะนาปรึกษาอย่างมีเหตุผล
3) ชี ้แนะทางที่จะทาให้ เกิดการประสานงาน เกิดความร่วมมือ ร่วมทางานด้ วยกัน
ระหว่างประชาชนในการแก้ ปัญหาต่าง ๆ
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4) มีความเต็มใจที่จะยอมรับฟั งความบกพร่องของตนเอง และยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น
5) คานึงถึงสิทธิมนุษยชน
6) ไม่เป็ นบุคคลที่ผกู ขาดการตัดสินใจใดๆ
7) คานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตัว
จิตจานง กิติกีรติ (2532) แบ่งคุณลักษณะของผู้นาที่เอื ้ออานวยต่องานพัฒนาชุมชนไว้ 8
ประการ ได้ แก่
1) มีจิตในมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนา
2) มีความซื่อตรงต่อเจ้ าหน้ าที่
3) มีจิตใจเป็ นกุศล
4) การยอมรับวิทยาการแผนใหม่
5) ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
6) ทัศนคติแบบประชาธิปไตย
7) มีความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
8) มีความเป็ นผู้นา
กิตมิ า ปรี ดีดิลก (2539, น.268) กล่าวถึงลักษณะที่ดีของผู้นาว่า จะหาบุคคลคนเดียวที่
เพียบพร้ อมคุณลักษณะของผู้นาที่ดีทงหมดนั
ั้
นเป็
้ นการหายาก เพราะลักษณะอุปนิสยั ใจคอ และ
วิธีการทางานแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และยังแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่บริ หารด้ วย แต่
พอสรุปได้ ว่า ผู้นาควรมีคณ
ุ สมบัติ 3 ประการ ซึ่งเรี ยกว่า “ไตรภูมิ” คือ ภูมิร้ ู ภูมิธรรม และภูมิฐาน
และนอกจากนี ้แล้ ว ผู้นาควรเป็ นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ มีความสามารถรอบด้ าน มีความเชื่อมัน่
ในตนเอง ทะเยอทะยาน และกระตือรื อร้ นที่จะก้ าวหน้ า มีความสุภาพอ่อนน้ อม จริ งใจต่อคนทัว่ ไป
มีศีลสัตย์และศรัทธาต่อผู้ร่วมงาน
ดนัย เทียนพุฒ (2539, น.191-192) ได้ อธิบายถึงผู้นาในองค์การสมัยใหม่ไว้ ดังนี ้
1) มีความรู้ความสามารถทังจากการได้
้
รับการสัง่ สอนมา จากการเรี ยนรู้
หรื อประสบการณ์และกลัน่ กรองสิ่งนันให้
้ สอดคล้ องเหมาะสมกับองค์การ
2) มองการณ์ไกล สามารถคาดการณ์ปัญหา หรื อเหตุการณ์ต่างๆ ได้
อย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ และหาทางป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหา มีความรับผิดชอบ มี
ความกระตือรื อร้ น ผู้นาจะต้ องมุ่งมัน่ เอาจริ งเอาจังในการทางาน แสวงหาหรื อใฝ่ หาวิธีการทางาน
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ที่ ทาให้ ร้ ู สึกสนุก ในการทางาน หาวิธี การท างานจากผู้ที่ ประสบความส าเร็ จ ตลอดจนความ
ทะเยอทะยาน เพื่อความก้ าวหน้ าขององค์การและตนเอง
3) กล้ าตัดสินใจ นับเป็ นหลักการที่มีความสาคัญมากสาหรับผู้นา การ
กล้ าที่จะตัดสินใจก็แสดงถึงการเป็ นคนที่มีความกล้ าเสี่ยงอยูใ่ นตัวเอง
4) มีมนุษยสัมพันธ์สงู มีข้อสังเกตว่า คนที่ตาแหน่งยิ่งสูงจะยิ่งอ่อนน้ อม
สุภาพ พูดจาดี เข้ ากับใครก็ได้ และที่สาคัญมีความสามารถในการรวมคนให้ ทางานร่ วมกันได้ ใน
ลักษณะที่ก่อให้ เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานงานกัน
5) มีคณ
ุ ธรรม ผู้นาจะต้ องรู้ ว่าสิ่งใดควรหรื อไม่ควรในการดาเนินงาน
รวมทังการด
้
าเนินชีวิต เพราะสิ่งที่ผ้ นู าปฏิบตั หิ รื อแสดงออกคือภาพลักษณ์ขององค์การด้ วย
2.3.3 ประเภทของผู้นา
จากลักษณะของผู้นาแบบต่างๆ Tead (1963) ได้ แจงลักษณะการเกิดของผู้นาไว้ ดงั นี ้
1) ผู้นาโดยการสร้ างตนเอง (The Self-constituted leader) เป็ นภาวะ
ผู้นาซึ่งผลักดันตนเองสู่ความเป็ นผู้นา โดยบุคลิกลักษณะเข้ มแข็ง และความสานึกในตนเองอย่าง
หนั ก แน่ น กั บ มี ก าลัง ใจแน่ ว แน่ ที่ จ ะกระท าสิ่ ง ที่ เ ขาเห็ น ว่ า ส าคัญ ให้ บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตาม
ประวัติศาสตร์ มกั มีผ้ คู ิดว่าผู้นาประเภทนี ้เป็ นผู้นามาโดยกาเนิด และการที่บคุ คลพวกนี ้เป็ นพวกที่
สร้ างตนเองขึ ้นมา จึงมีเจตนาในการแสดงอานาจอย่างมากมายและไม่มีที่สิ ้นสุด
2) ผู้นาซึ่งเลือกโดยหมู่คณะ (The group-selected leader) เป็ นผู้นาที่
เกิดจากการเลือกบุคคลในหมู่คณะเดียวกัน แล้ วเสริ ม สร้ างอิทธิ พลของเขาในฐานะที่เป็ นผู้นา
ขึ ้นมา เพราะในสังคมการเมืองระบอบประชาธิ ปไตย การเลือกผู้นาเป็ นวิธีที่มีผลในด้ านการจูงใจผู้
ที่ถกู นา เนื่องจากคนเหล่านี ้ต่างเชื่อว่าเขาสามารถไว้ วางใจการดาเนินนโยบายบริหารของผู้นาได้
3) ผู้นาที่ได้ รับแต่งตังจากผู
้
้ ที่มีอานาจเหนือ (The leader appointed
from above) เป็ นผู้นาซึ่งเข้ ามาสู่ตาแหน่งโดยการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการอานวยการ หรื อ
กรรมการการบริ หาร หรื อโดยหัวหน้ าระดับเหนือขึ ้นไป ในกรณีเช่นนี ้กลุ่มมิได้ เป็ นผู้เลือกผู้นา แต่
ผู้นาเป็ นผู้รวบรวมบุคคลเข้ าเป็ นกลุ่ม โดยผู้นาจะต้ องแสดงให้ คนเหล่านันเห็
้ นว่า ในการรับใช้ หมู่
คณะนัน้ เขาเหล่านันเกิ
้ ดความปรารถนาในสิ่งที่เป็ นความปรารถนาในองค์การ
จึงสามารถสรุป ลักษณะของผู้นาในลักษณะต่างๆกันได้ เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ
1) ผู้นาโดยโครงสร้ าง (The Structure Leader) ผู้นาในลักษณะนี ้จะเป็ น
ผู้นาที่ได้ รับการแต่งตังจากเจ้
้
าหน้ าที่ของทางราชการ ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ ทางการได้
กาหนดไว้ ดารงอยู่ในตาแหน่งต่างๆ ได้ แก่ บุคคลที่ดารงตาแหน่ง เช่น กานัน ผู้ช่วยกานัน ผู้ช่วย
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ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการสภาตาบล และสารวัตรกานัน เป็ นต้ น ซึ่งผู้นา
โดยโครงสร้ าง จะมีอานาจหน้ าที่เป็ นไปตามกฎหมายบังคับให้ มี และกระทาได้ ตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับของทางราชการ จะกระทาการนอกเหนือจากอานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายมิได้ ทังนี
้ ้
ผู้นาโดยโครงสร้ างดังกล่าว คือ ลักษณะของการเป็ นผู้นาแบบเป็ นทางการนันเอง
้
2) ผู้นาโดยธรรมชาติ (The Natural Leader) ผู้นาในลักษณะนี ้จะเป็ น
ผู้นาที่ชาวบ้ านส่วนใหญ่ให้ การยอมรับ ให้ เป็ นผู้ตดั สินใจในการแสดงความคิดเห็น หรื อกระทา
กิจกรรมใดๆ ซึ่งนอกเหนือจากบุคคลต่างๆในข้ อแรก จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ผู้นาประเภทนี ้จะเป็ น
บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือกว่าสมาชิกภายในกลุ่มชนโดยทัว่ ๆ ไปการที่จะทราบว่าบุคคลที่มีอิทธิพล
คนใดที่เป็ นผู้นาประเภทนีน้ นั ้ ก็โดยอาศัยการบอกเล่าจากชาวบ้ าน การกล่าวขวัญถึง ตลอดถึง
จากการสังเกตดูพฤติกรรมประกอบกันในการพิจารณาตัดสินใจอันเป็ นคุณลักษณะของผู้นาแบบ
ไม่เป็ นทางการ เป็ นบุคคลที่ชาวบ้ านเคารพยกย่องว่าเป็ นผู้ที่มีความสามารถที่จะทาให้ ชาวบ้ าน
เคารพเชื่อฟั ง ซึ่งผู้นาชนิดนีเ้ องที่จ ะนากลุ่มไปสู่จุดหมายได้ เป็ นผลสาเร็ จ ผู้นาประเภทนี ้ ได้ แก่
พ่อค้ าในหมูบ่ ้ าน อดีตผู้นาชุมชน ผู้ที่เคยเป็ นบุคคลที่มีอานาจ ผู้ที่มีฐานะทางการเงิน เป็ นต้ น
ปั จจัยที่สง่ เสริมสนับสนุนให้ เป็ นผู้นาโดยธรรมชาติ
(1) ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถที่มีความรู้ ความสามารถอยู่ใน
ระดับที่สงู กว่าชาวบ้ านทัว่ ไป
(2) เป็ นผู้มีฐานะค่อนข้ างดี ซึ่งมักได้ รับการยอมรับจากชาวบ้ าน เพราะ
ผู้นาชนิดนี ้สามารถช่วยเหลือแก่ชาวบ้ านที่ได้ รับความเดือดร้ อน เช่น การให้ ก้ ยู ืมเงิน เป็ นต้ น
(3) การมีมนุษยสัมพันธ์ ผู้นาโดยธรรมชาตินี ้ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นบุคคล
ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก คือ มีความเป็ นกันเองกับทุกๆคน
(4) ปั จจัยทางเครื อญาติ เพราะมีความเกี่ยวดองกับบุคคลในหมู่บ้าน
ของตนเองด้ วยเกิ ดที่ นัน้ เติบโตที่ นั่น จึง ท าให้ มี ระบบเครื อญาติอยู่ในหมู่บ้ านัน้ มากจนเป็ นที่
ยอมรับของบุคคลในหมูบ่ ้ านโดยทัว่ ไป จึงมีสว่ นให้ เกิดความร่วมมือกันในกลุ่มหมู่บ้านที่มีผ้ นู าชนิด
นี ้อยู่
กล่าวโดยสรุ ป ผู้นาคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านใดด้ านหนึ่งในชุมชน มีอิทธิ พลต่อการ
จัดการสิ่งต่างๆในชุมชน เพื่อให้ เกิดผลตามที่ตนและสมาชิกในชุมชนมุ่งปรารถนาให้ เกิดผลสาเร็ จ
ทาให้ ชุม ชนพัฒ นาขึน้ ทัง้ นี ล้ ักษณะของผู้นาอาจมาได้ จ าก 2 ลัก ษณะใหญ่ ๆ คือ ผู้นาโดย
โครงสร้ าง และผู้นาโดยธรรมชาติ คุณลักษณะของผู้นาฉลาด เป็ นคนเห็นแก่ส่วนรวม คนเห็นแก่
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ส่วนรวมทาให้ ส่วนรวมมีพ ลัง เป็ นคนติดต่อสื่ อสารกับผู้คนรู้ เรื่ องเป็ นที่ ยอมรับของสมาชิกโดย
อัตโนมัติ ทาให้ การทางานมีความราบรื่ น มีความสุข และมีประสิทธิภาพ
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดเกี่ยวกับผู้นาชุมชนเพื่อมาสนับสนุนผลการศึกษา โดย
วิเคราะห์จาก ความรู้และความสามารถของผู้นาชุมชน โดยการศึกษาลักษณะในการทางาน การ
ลงพื ้นที่เพื่อแก้ ไขปั ญหาภายในชุมชน และบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้นาชุมชนที่มีตอ่
ชุม ชนในจัด การการสื่ อ สารเพื่ อ การจัด ระเบี ย บชุม ชนและสถานบัน เทิ ง ชุม ชนคลอง จัง หวัด
ปทุมธานี

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจ
Maslow (1954, pp.80-106) ได้ ตงทฤษฎี
ั้
เกี่ยวกับ แรงจูงใจ (Maslow’s General Theory
of Human & Motivation) โดย ได้ อธิบายถึงความต้ องการของมนุษย์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นลาดับขัน้
จากต่าไปหาสูง (Hierarchy& Needs) และเป็ นทฤษฎีที่ยอมรับกันแพร่หลายสมมติฐานดังกล่าวมี
ความเกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย์ดงั นี ้
1. มนุษย์มีความต้ องการ ความต้ องการมีอยู่เสมอ และไม่มีที่สิน้ สุด แต่สิ่งที่มนุษย์
ต้ องการนันขึ
้ ้นอยู่กับว่า เขามีสิ่งนันอยู
้ ่แล้ วหรื อยัง ขนาดที่ความต้ องการใดได้ รับการตอบสนอง
แล้ วความต้ องการอื่นจะเข้ ามาแทนที่ กระบวนการนี ้ไม่มีที่สิ ้นสุด และจะเริ่ มตังแต่
้ เกิดจนกระทัง่
ตาย
2. ความต้ องการที่ได้ รับการตอบสนองแล้ ว จะไม่เป็ นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีก ต่อไป
ความต้ องการที่ไม่ได้ รับการตอบสนองเท่านันที
้ ่เป็ นแรงจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต้ องการของมนุษย์มีลาดับขันความส
้
าคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้ องการระดับต่า
ได้ รับการตอบสนองแล้ ว ความต้ องการระดับสูงก็จะมีการเรี ยกร้ องให้ มีการตอบสนองทันที
4. ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้ แบ่งลาดับขันของความต้
้
องการ (Hierarchy of Needs) ไว้
5 ขันจากต
้
่าไปสูง ดังนี ้
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ลาดับขัน้ ความต้ องการตามทฤษฎีมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of human needs)

ภาพที่ 2.1 ลาดับขันความต้
้
องการตามทฤษฎีมาสโลว์
แหล่ งที่มา: Maslow, 1954, pp.80-106.
1. ต้ องการของร่างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้ องการพื ้นฐานเพื่อ
ความอยู่รอดของชีวิต ได้ แก่ ความต้ องการปั จจัยสี่ ความต้ องการการยกย่อง และความต้ องการ
ทางเพศ ฯลฯ เป็ นต้ น
2. ความต้ องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็ นความต้ องการที่เหนือกว่า
ความต้ องการอยู่รอด ซึ่ งมนุษย์ต้องการเพิ่มความต้ องการในระดับที่สูงขึน้ เช่น ต้ องการความ
มัน่ คงในการทางาน ความต้ องการได้ รับการปกป้องคุ้มครอง ความต้ องการความปลอดภัยจาก
อันตรายต่างๆ เป็ นต้ น
3. ความต้ องการด้ านสังคม (Social needs) หรื อความต้ องการความรักและการ
ยอมรับ (Love and belongingness needs) ความต้ องการทังในแง่
้
ของการให้ และการได้ รับซึ่ง
ความรัก ความต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ของหมูค่ ณะ ความต้ องการให้ ได้ การยอมรับ เป็ นต้ น
4. ความต้ องการการยกย่อง (Esteem needs) ซึ่งเป็ นความต้ องการการยกย่อง
ส่วนตัว (Self-esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จกสังคม ตลอดจนเป็ น
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ความพยายามที่จะให้ มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับบุคคลอื่น เช่น ความต้ องการให้ ได้ การเคารพนับ
ถือ ความสาเร็ จ ความรู้ ศักดิศ์ รี ความสามารถ สถานะที่ดีในสังคมและมีชื่อเสียงในสังคม
5. ความต้ องการประสบความสาเร็ จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs)
เป็ นความต้ องการสูงสุดแต่ล่ะบุคคล ซึ่งถ้ าบุคคลใดบรรลุความต้ องการในขันนี
้ ้ได้ จะได้ รับการยก
ย่องว่าเป็ นบุคคลพิเศษ เช่น ความต้ องการที่เกิดจากความสามารถทาทุกสิ่ง ทุกอย่างได้ สาเร็ จ
นักร้ องหรื อนักแสดงที่มีชื่อเสียง เป็ นต้ น
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจเพื่อมาสนับสนุนผลการศึกษา โดย
วิเคราะห์จาก เนื ้อหาสารที่ผ้ สู ่งสารถ่ายทอดมานันสามารถจู
้
งใจผู้รับสารได้ มากน้ อยเพียงใด และ
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้ านทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทางด้ านพฤติกรรมได้ หรื อไม่ใน
การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี

2.5 ทฤษฎีการเลือกสาร
ทฤษฎีการเลือกสาร เป็ นทฤษฎีหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎีความรู้ /ความคิด (Cognitive) คือ
เน้ นการศึกษากระบวนการทางานของจิตใจซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างปั จจัยนาเข้ า (Input) และ
ผลลัพธ์ทีเกิดขึ ้น (output) หรื อระหว่างสิ่งเร้ า (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response)
โดยในการศึกษาการออกแบบสาร แนวคิดการทาให้ เกิดการยินยอมซึ่งเป็ นหนึ่งในแนวคิด
ที่อยู่ในทฤษฎีการเลือกสารนี ้มีความเกี่ยวข้ องกับการเลือกสารเพื่อใช้ ในการสื่อสาร โดยแนวคิด
การทาให้ เกิดการยินยอม (Compliance Gaining) หรื อความต้ องการให้ ผ้ ูอื่นยินยอมนีเ้ ป็ น
เป้าหมายปกติของการสื่อสารทั่วไป ซึ่งการสร้ างการยินยอมหมายถึง ความพยายามที่จะทาให้
ผู้อื่นทาในสิ่ ง ที่ เ ราต้ องการให้ เ ขาทา หรื อหยุดทาในสิ่ง ที่ เราไม่ช อบ เจอรั ลด์ มาร์ เวล (Gerald
Marwell) และเดวิด ชมิดท์ (David Schmitt) เป็ นที่ร้ ูจกั โดยกว้ างขวางว่าเป็ นผู้ศกึ ษาประเด็นกล
ยุทธ์ที่จะทาให้ เกิดการยินยอมอย่างเชี่ยวชาญที่สดุ (กิตติ กันภัย, 2551, น.84)
นักวิจยั ทังสองท่
้
านใช้ แนวทฤษฎีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ (Exchange-theory) ในการ
แบ่งกลยุทธ์ออกเป็ น 16 ขันตอนได้
้
แก่
2.5.1 การให้ สญ
ั ญา หมายถึง การให้ รางวัลหากยินยอม
2.5.2 การขมขู่ หมายถึง การระบุวิธีลงโทษหากไม่ได้ รับการยินยอม
2.5.3 การแสดงให้ เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์เชิงบวก หมายถึง การแสดงให้ เห็น
ว่าจะมีอะไรดีๆ เกิดขึ ้นบ้ างกับผู้ที่ยินยอม
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2.5.4 การแสดงให้ เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์เชิงลบ หมายถึง การแสดงให้ เห็น
ว่าจะมีอะไรร้ ายๆ เกิดขึ ้นบ้ างกับผู้ที่ไม่ยินยอม
2.5.5 ความชอบ หมายถึง การแสดงมิตรภาพ
2.5.6 การให้ ก่อน หมายถึง การให้ รางวัลก่อนที่จะขอให้ ยินยอม
2.5.7 การใช้ การกระตุ้นด้ วยสิ่งที่ไม่น่าพอใจ หมายถึ ง การใช้ การลงโทษจนกว่าจะได้ รับ
การยินยอม
2.5.8 ทวงหนี ้ หมายถึง การพูดว่าเป็ นหนี ้บุญคุณอะไรบ้ างในอดีต
2.5.9 ใช้ ประเด็นศีลธรรม หมายถึง การอธิบายว่าการยินยอมเป็ นเรื่ องที่ถูกต้ องทาง
ศีลธรรมอย่างไร
2.5.10 การสร้ างความรู้สึกเชิงบวก หมายถึง การบอกว่าจะรู้สึก ดีอย่างไร หากได้ รับการ
ยินยอม
2.5.11 การสร้ างความรู้สกึ เชิงลบ หมายถึง การบอกว่าจะรู้สกึ แย่เพียงใดหากไม่ได้ รับการ
ยินยอม
2.5.12 การเปรี ยบเทียบกับคนดี หมายถึง การเชื่อมโยงการยินยอมกับคนดีมีคณ
ุ ภาพ
2.5.13 การเปรี ยบเทียบกับคนไม่ได้ หมายถึง การเชื่อมโยงการไม่ ยินยอมกับคนไม่ดีไม่มี
คุณภาพ
2.5.14 การแสวงหาการยินยอมเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น หมายถึง การยอมด้ วยความเสียสละ
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอย่างแท้ จริง
2.5.15 การแสดงให้ เห็นว่าจะได้ รับการยกย่อง หมายถึง การพูดว่าจะได้ รับความนิยม
ชมชอบจากผู้อื่นมากยิ่งขึ ้นหากยินยอม
2.5.16 การแสดงให้ เห็นว่าจะเสื่อมเกี ยรติ หมายถึง การพูดว่าจะไม่ได้ รับความนิยม
ชมชอบจากผู้อื่นหากไม่ยินยอม
เพื่อลดกลยุทธ์มากมายลงให้ เหลือเป็ นชุดกลยุทธ์ทวั่ ๆ ไปที่จดั การและใช้ ได้ มาร์ เวล และ
ชมิดท์ จึงทดลองกับกลุ่มตัวอย่างให้ ใช้ กลยุทธ์ ทงั ้ 16 ประการ ในสถานการณ์ ต่างๆ ข้ อมูลที่ได้
นาไปสูก่ ารจัดกลุม่ กลยุทธ์ 5 กลุม่ หลัก ได้ แก่ การให้ รางวัล การลงโทษ การแสดงรายละเอียด การ
สร้ างพันธะสัญ ญาที่ ไม่มีคนเข้ าไปเกี่ ยวข้ อง เช่น การใช้ ประเด็นศีลธรรม และการสร้ างพันธะ
สัญญาที่เกี่ยวกับคน
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้ นาทฤษฎี การเลื อ กสารในแนวคิด การท าให้ เกิ ดการยิน ยอมนี ้
สามารถนามาใช้ ในการศึกษาการออกแบบสารในการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบชุมชนว่า
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การจัดระเบียบชุมชนผู้ส่งสารมีการใช้ สารในลักษณะใดบ้ างเพื่อให้ ผ้ ูรับสารเกิดการยินยอมและ
ปฏิ บัติต าม ตลอดจนมี ก ารออกแบบสารอย่างไรให้ ส ามารถโน้ ม น้ า วใจผู้รั บสารและเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม

2.6 สื่อชุมชน
สื่อชุมชน คือสื่อที่เข้ าถึงชุมชนภายในท้ องถิ่นซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มต่างๆ
ในท้ อ งถิ่ น นัน้ ๆ มี ลัก ษณะการถ่ ายทอดโดยใช้ ภ าษาและวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ในการสื่ อ สาร ซึ่ง
ประกอบด้ วยสื่อหลากหลายประเภททัง้ ภาพ เสียง สิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคล เกิดจากกระบวนการ
ผลิตในท้ องถิ่นนันๆ
้
2.6.1 หน้ าที่ในสื่อชุมชน
2.6.1.1 ผู้ปฏิบตั ิ คือผู้ที่ทางานด้ านสื่อโดยตรง มีทกั ษะ และเข้ าถึงสื่อได้ ง่าย เช่น
ผู้บริ หารสื่อ นักจัดรายการ เวปมาสเตอร์ ผู้ประกอบการ รับจ้ าง ผลิตสื่อ ป้าย สปอต หรื อวิทยากร
ด้ านการสื่อสาร เช่น ผู้นาท้ องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่ กานัน อสม. อบต.
2.6.1.2 ผู้สนับสนุน คือผู้ที่ไม่ได้ ทางานสื่อ แต่มีความสนใจการสื่อสารในชุมชน
เป็ นผู้ให้ ข้อมูล ให้ ความเห็น เด็ก กลุม่ เยาวชน กลุม่ ผู้สงู อายุ กลุม่ ผู้ปกครอง ฯลฯ
2.6.2 ความเปลี่ยนแปลงจากการมีสื่อชุมชน
2.6.2.1 ด้ านความรู้ คือชุมชนมีความรู้กระบวนการผลิตสื่อ เรี ยนรู้ธรรมชาติและ
ศักยภาพของสื่อ เรี ยนรู้ความสามารถของกันและกัน
2.6.2.2 ด้ านทัศนคติ คือชุมชนยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เกิดมุมมอง
ใหม่เรื่ องการสื่อสารว่าไม่ใช่สิ่งไกลตัว เห็นความแตกต่างของสื่อท้ องถิ่นกับสื่อส่วนกลาง
2.6.2.3 ด้ านพฤติกรรม คือเกิดการรวมตัวกันของคนทางานและผู้สนใจงานด้ าน
สื่อ มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เกิดความรู้สกึ รักและเป็ นเจ้ าของสื่อ
2.6.3 ความสาคัญของการสื่อสารในงานพัฒนาชุมชน
ปาริชาต สถาปิ ตานนท์ (2549) การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนอาศัยอยู่บนพื ้นฐาน
ของกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนโดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้ มแข็งของ
ชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่นมิติทางด้ านเศรษฐกิจมิติทางด้ านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้ านสังคม
และมิตทิ างด้ านวัฒนธรรม ซึง่ ในการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนนัน้ อาจพัฒนาความเข้ มแข็งได้

35
เพียงบางมิตเิ ท่านัน้ เนื่องจากเงื่อนไขและกระบวนการที่นาไปสูค่ วามเข้ มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละ
ชุมชนมีความแตกต่างกัน การมีส่วนร่ วมและความร่ วมมือในการพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง ทาให้
ลักษณะงานออกมาได้ ผลดี การสื่อสารเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยสร้ างการยอมรับและผลักดันให้
เกิ ด ความส าเร็ จ ขึน้ ในงานพัฒ นารวมทัง้ สามารถจัด ล าดับ ความส าคัญ ของปั ญ หาและแนว
ทางแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับชุมชน
2.6.4 การสื่อสารที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาชุมชน
ในบริ บ ทของการพั ฒ นาชุ ม ชน การสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วข้ องกั บ หลั ก การ
สาคัญ 7 ประการ คือ ความหลากหลายของผู้เข้ าร่วม การเข้ าถึงสื่อ ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของ
ประชาชน ความโดดเด่นของสาร การปรึ กษาหารื อร่ วมกัน การสนับสนุน และกระบวนการเชิง
ประชาธิปไตย
2.6.4.1 ความหลากหลายของผู้เข้ าร่วม ความหลากหลายจะส่ งผลให้ เสียงของ
ประชาชนมีความหลากหลายมากขึ ้น และสะท้ อนความต้ องการต่างๆร่ วมกันได้ ชดั เจนขึ ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้ การพัฒนาต่างๆ เป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อความรู้ สึก
ของบุคคลที่เกี่ ยวข้ องในด้ านต่างๆ อาทิ ความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่ วมของตน ตลอดจนการ
อุทิศแรงกาย/ใจในการดาเนินการต่างๆ อย่างเต็มความสามารถในระดับถัดไป
2.6.4.2 การเข้ าถึงสื่อ การเข้ าถึงสื่อ มักจะนาไปสู่การที่ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ พฒ
ั นา
ความรู้สกึ ผูกพันกับประเด็นปั ญหา เกิดความตระหนักร่วม ความรู้สึกร่วมเป็ นเจ้ าของ และเป็ นการ
ถ่วงดุล อานาจกับกลุ่ม ผลประโยชน์ ต่างๆ ตลอดจนการเพิ่มอานาจและความเสมอภาคให้ กับ
ประชาชน
2.6.4.3 ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะความเชื่อมัน่ ว่า ทุกคนมี
ความสามารถเชิงสติปัญญา
2.6.4.4 ความโดดเด่นของสาร ประเด็นที่มีเนื ้อหาสาระสอดคล้ องกับวิถี ชีวิตของ
ชุม ชน หรื อการตอบสนองความต้ องการของชุม ชน หรื อการเป็ นประเด็นที่ ชุมชนสามารถนา
เนื ้อหาสาระดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ได้
2.6.4.5 การปรึกษาหารื อ เป็ นกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูล มุมมอง และทัศนะต่างๆ
2.6.4.6 การสนับสนุน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนมีบทบาทต่างๆ
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2.6.4.7 กระบวนการเชิงประชาธิปไตย เป็ นการกระจายอานาจไปสู่ประชาชนใน
ระดับชุมชนเป็ นการเพิ่มพลังอานาจให้ กบั ชุมชน และการฝึ กฝนให้ ชมุ ชนเรี ยนรู้การจัดการและการ
พึง่ ตนเอง
การวิจยั ครัง้ นี ้ ในเรื่ อง “การสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลอง
หก จังหวัดปทุมธานี” ผู้ศกึ ษาได้ นาเรื่ องสื่อชุมชนเพื่อต้ องการศึกษาข้ อได้ เปรี ยบ และข้ อเสียเปรี ยบ
ของสื่อชุมชน รวมถึงศึกษาศักยภาพของสื่อชุมชน และสื่อที่เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ดีกว่าสื่ ออื่นๆ
ภายในท้ องถิ่นที่สง่ ผลให้ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาชุมชนสาเร็จตามวัตถุประสงค์

2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2.7.1 ความหมายของทัศนคติ
ดารา ทีปะปาล (2546, น.124) ได้ ให้ ความหมายของทัศนคติไว้ ว่า ทัศนคติ คือ แนวทาง
ที่เราคิด รู้สึก หรื อมีท่าที ที่จะกระทาต่อบางสิ่งบางอย่างในสิ่งแวดล้ อมรอบตัวเรา โดยทัศนคติจะ
แสดงให้ เห็นถึงทิศทางความรู้สกึ ต่อสิ่งเหล่านี ้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไร ซึ่งอาจรู้สึกในทางบวกหรื อ
ลบ ชอบหรื อไม่ชอบ ดีหรื อไม่ดี พอใจหรื อไม่พอใจ เป็ นต้ น
ธงชัย สันติวงษ์ (2546, น.167) ได้ ให้ ความหมายของทัศนคติไว้ ว่า เป็ นลักษณะของ
แนวโน้ มตามปกติของตัวบุคคลในการที่จะชอบหรื อเกลียดสิ่งของ บุคคล และปรากฏการณ์ต่างๆ
กล่าวคือ ทัศนคติจ ะเป็ นลักษณะของระบบซึ่ง มี แนวโน้ ม ที่ จ ะประเมิ นสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง เสมอ และ
สาหรับแต่ละคน ทัศนคติของแต่ละคนก็คือโลกแห่งความเป็ นจริงของเขานัน่ เอง
2.7.2 คุณลักษณะของทัศนคติ
ทัศนคติเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นภายในตัวบุคคล เป็ นการจัดระเบียบของความคิด ความ
เชื่อ อุปนิสยั และสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ ซึ่งคุณลักษณะของทัศนคติ อาจสรุปได้
ดังนี ้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2546, น.168-169)
2.7.2.1 ทัศนคติเป็ นสิ่งที่มีอยู่ภายใน กล่าวคือ เป็ นเรื่ องของระเบียบความนึกคิด
ที่เกิดขึ ้นภายในแต่ละคน
2.7.2.2 ทัศนคติจะมิใช่สิ่งที่มีมาแต่กาเนิด ตรงกันข้ ามทัศนคติจะเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ เรื่ องราวต่างๆ ที่ตนได้ เกี่ยวข้ องอยู่ด้วยในภายนอก และทัศนคติจะก่อตัว
จากการประเมินหลังจากที่ได้ เกี่ยวข้ องกับสิ่งภายนอกดังกล่าวแล้ ว ทังหมดนี
้
้ย่อมแสดงว่าทัศนคติ
ที่มีอยูจ่ ะเป็ นผลที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการเรี ยนรู้ ดังเช่นที่ Myers และ Reynolds ได้ เน้ นว่า เป็ นผล
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ของการเรี ยนรู้ ที่เ กิดขึน้ จากที่บุคคลนัน้ ๆ ได้ เกี่ ยวข้ องกับคนอื่นๆ ปั จจัยที่มี ผลในการกากับเป็ น
ทัศนคติดงั กล่าวนัน้ ส่วนสาคัญมักจะเกิดจากอิทธิพลของกลุ่มที่เกี่ยวข้ องด้ วย ที่บคุ คลนันๆ
้ ได้ รับ
ข่าวสารข้ อมูลมา กลุ่มที่สาคัญก็คือ กลุ่มครอบครัว และเพื่อนร่ วมงาน หรื อกลุ่มทางสังคมที่ได้ ไป
เกี่ยวข้ องด้ วย นอกจากนี ้ทัศนคติยงั ขึ ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะท่าทาง ซึ่งเป็ นผลของการเรี ยนรู้ที่ได้
จากการปฏิบตั ติ อบต่อโลกภายนอกอีกด้ วย
2.7.2.3 ทัศนคติจะมีลกั ษณะมัง่ คงถาวร กล่าวคือ ภายหลังจากที่ทศั นคติได้ ก่อ
ตัวขึน้ มาแล้ ว ทัศนคติดงั กล่าวจะไม่เป็ นภาวะที่เกิดขึน้ เป็ นการชั่วคราว หากแต่จะมีความมั่งคง
ถาวรตามสมควร และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในทันทีทนั ใดที่ได้ รับตัวกระตุ้นที่แตกต่างไป ทังนี
้ ้
เพราะทัศนคติที่ก่อตัวขึ ้นนัน้ จะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปจัดระเบียบเป็ นความ
เชื่อ การเปลี่ยนแปลงย่อมต้ องใช้ เวลาเพื่อปรับตามกระบวนการดังกล่าวด้ วย
2.7.2.4 ทัศนคติจะมีความหมายอิงถึงตัวบุคคลและสิ่งของเสมอ ความหมายใน
ที่นี ้คือ ทัศนคติจะมิใช่เกิดขึ ้นมาได้ เองจากภายใน หากแต่เป็ นสิ่งที่ก่อตัว หรื อเรี ยนรู้เอามาจากสิ่งที่
มีตวั ตนที่อ้างอิงได้ สิ่งที่ใช้ อ้างอิงเพื่อการสร้ างทัศนคติอาจะเป็ นตัวบุคคล กลุ่มคน สถาบัน สิ่งของ
ค่านิยม เรื่ องราวทางสังคม หรื อแม้ แต่ความนึกคิดต่างๆ
2.7.3 หน้ าที่ของทัศนคติ
ดารา ทีปะปาล (2546, น.125-127) ได้ อธิบายถึง หน้ าที่ของทัศนคติว่า สามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 4 หน้ าที่ ดังนี ้
2.7.3.1 หน้ าที่ในการปรับตัว (adjustment function) ทัศนคติจะช่วยให้ เรา
ปรับตัวเข้ าหาวัตถุ (สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา) ที่จะช่วยให้ ได้ รับความพึงพอใจ หรื อได้ รับรางวัล และจะ
หลีกเลี่ยงต่อวัตถุที่คิดว่าจะให้ โทษ หรื อเป็ นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ นัน่ คือ ยึดถือแนวคิดเพื่อก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะให้ โทษให้ เกิดขึ ้นน้ อยที่สุ ด เนื่องจากผู้บริ โภค
ได้ รับประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสินค้ า บริ การหรื อองค์กร ที่ได้ รับความพอใจและไม่ได้ รับความพอใจ
ดังนันทั
้ ศนคติของผู้บริโภคต่อสิ่งเหล่านี ้จึงมีลกั ษณะแปรผันขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ที่ได้ รับมา
2.7.3.2 หน้ าที่ในการป้องกันตนเอง (ego-defensive function) ทัศนคติจะช่วย
ปกป้ องภาพลักษณ์ แห่ง ตนต่อความขัดแย้ ง ที เ กิ ด ขึน้ ภายในจิ ต ใจ หรื อ อันตรายที่ เกิ ด ขึน้ จาก
ภายนอก ซึ่งจุดมุ่ง หมายของทัศนคติในลักษณะนี ก้ ็เพื่ อที่ จ ะป้องกันส่วนขาดหรื อส่วนเสี ยของ
ตนเองให้ เกิดความสบายใจ
2.7.3.3 หน้ าที่ในการแสดงออกค่านิยม (value-expressive function) ในขณะที่
ทัศนคติเพื่อปกป้องตนเองได้ สร้ างขึ ้นเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ตนเอง เพื่อปิ ดบังลักษณะที่แท้ จริ ง
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ไม่ให้ ปรากฏ ในทางตรงกันข้ ามทัศนคติที่ทาหน้ าที่การแสดงออกค่านิยมจะพยายามแสดงลักษณะ
ที่แท้ จริงของตนให้ ปรากฏแทน
2.7.3.4 หน้ าที่ในการแสดงออกถึงความรู้ (knowledge function) บางครัง้
เรี ย กว่า หน้ า ที่ ใ นการประเมิ น วัต ถุ เพราะว่า บุค คลจ าเป็ นจะต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกับ วัต ถุต่า งๆ ใน
สิ่ ง แวดล้ อมรอบข้ าง จึง จ าเป็ นต้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจว่าวัตถุเหล่านี เ้ กี่ ยวกับอะไร และเป็ น
ลัก ษณะพื น้ ฐานของมนุษ ย์ ที่ จ ะแสวงหาความรู้ ความชัด เจนเพื่ อ ความเข้ า ใจ และเพื่ อ เกิ ด
ความสามารถในการทานายการกระทาของตนเองและผู้อื่นได้ และเมื่อบุคคลได้ ทาความเข้ าใจใน
วัตถุที่มีปัญหาครัง้ หนึ่งแล้ ว ก็จะพัฒนาเป็ นความรู้ มารวมกับประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมและด้ วยวิธี
ดังกล่าว จะช่วยให้ สามารถเข้ าใจโลกและสิ่งแวดล้ อมได้ ง่ายขึ ้น เพราะความรู้ความเข้ าใจอันเกิด
จากประสบการณ์ที่สงั่ สม จะช่วยสร้ างทัศนคติในการมองโลกว่าอะไรควรรับรู้ให้ ความสนใจ อะไร
ควรหลีกเลี่ยง เป็ นต้ น
หน้ าที่ทงั ้ 4 อย่างนี ้ นับว่าให้ ประโยชน์ตอ่ บุคคลที่จะช่วยปกป้อง และเสริ มสร้ าง
ภาพลักษณ์ของตนเองให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ตนยึดถื อ กล่าวง่ายๆ ก็คือ หน้ าที่เหล่านี ้มีพื ้นฐาน
เกิดการจูงใจ เป็ นแรงผลักดันให้ เกิดทัศนคติในทางบวกต่อวัตถุต่างๆ ที่จะตอบสนองทาให้ ได้ รับ
ความพอใจ หรื อเกิดทัศนคติทางลบต่อวัตถุตา่ งๆ ที่ให้ โทษ หรื อเสี่ยงต่อที่จะเกิดอันตรายขึ ้น
2.7.4 การก่ อตัวของทัศนคติ
ทัศนคติจะก่อตัวเกิดขึ ้นมาและเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปั จจัยหลายประการด้ วยกัน คือ
(ธงชัย สันติวงษ์ , 2546, น.173-174)
2.7.4.1 การจูงใจทางร่างกาย (biological motivations) ทัศนคติจะเกิดขึ ้นเมื่อ
บุคคลบุคคลหนึง่ กาลังดาเนินการตอบสนองความต้ องการ หรื อแรงผลักดันทางร่างกาย ตัวบุ คคล
จะสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ บุคคล หรื อสิ่งของที่สามารถช่วยให้ เขามีโอกาสตอบสนองความต้ องการของ
ตนได้ และในทางตรงกัน ข้ า มจะสร้ างทัศ ฯคติ ที่ ไ ม่ดี ต่อ สิ่ ง ของหรื อ บุค คลที่ ขัด ขวางมิ ใ ห้ เ ขา
ตอบสนองความต้ องการได้
2.7.4.2 ข่าวสารข้ อมูล (information) ทัศนคติจะมีพื ้นฐานมาจากชนิดและขนาด
ของข่าวสารข้ อมูลที่แต่ละคนได้ รับมา รวมทังขึ
้ ้นอยู่กบั ลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสารข้ อมูล
อีกด้ วย ด้ วยกลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็นและเข้ าใจปั ญหาต่างๆ ข่าวสารข้ อมูลบางส่วน
ที่เข้ ามาสูบ่ คุ คลนัน้ จะทาให้ บคุ คลนันเก็
้ บไปคิด และสร้ างเป็ นทัศนคติขึ ้นมาได้
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2.7.4.3 การเข้ าเกี่ยวข้ องกับกลุ่ม (group affiliation) ทัศนคติบางอย่างอาจมา
จากกลุ่มต่างๆ ที่บุคคลเกี่ ยวข้ องอยู่ทงั ้ โดยทางตรงและทางอ้ อม เช่น ครอบครัว วัด กลุ่มเพื่อน
ร่วมงาน กลุม่ กีฬา กลุ่มสังคมต่างๆ โดยกลุ่มเกล่านี ้ไม่เพียงแต่เป็ นแหล่งรวมของค่านิยมต่างๆ แต่
ยัง มี ก ารถ่ ายทอดข้ อ มูล ให้ แ ก่ บุค คลในกลุ่ม ซึ่ง ทาให้ ส ามารถสร้ างทัศนคติขึน้ ได้ โดยเฉพาะ
ครอบครัวและกลุม่ เพื่อนร่วมงาน เป็ นกลุม่ ที่สาคัญที่สดุ ที่จะเป็ นแหล่งสร้ างทัศนคติให้ แก่บคุ คลได้
2.7.4.4 ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์ของคนที่มีตอ่ วัตถุสิ่งของ
ย่อมเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ บคุ คลต่างๆ ตีคา่ สิ่งที่เขาได้ มีประสบการณ์มาจนกลายเป็ นทัศนคติ
ได้
2.7.4.5 ลักษณะท่าทาง (personality) ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วน
ทางอ้ อมที่สาคัญในการสร้ างทัศนคติให้ กบั บุคคล
ปั จจัยต่างๆ ของการก่อตัวของทัศนคติเท่าที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ ในความเป็ นจริ ง
จะมิได้ มีการเรี ยงลาดับตามความสาคัญแต่อย่างใดเลย ทังนี
้ ้เพราะปั จจัยแต่ละทางเหล่านี ้ตัวใดจะ
มีความสาคัญต่อการก่อตัวของทัศนคติมากหรื อน้ อย ย่อมสุดแล้ วแต่ว่าการพิจารณาสร้ างทัศนคติ
ต่อสิ่งดังกล่าวจะเกี่ยวข้ องกับปั จจัยใดมากที่สดุ
2.7.5 องค์ ประกอบของทัศนคติ
นักวิชาการส่วนใหญ่ ได้ จดั แบ่งองค์ประกอบของทัศนคติออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
(Hawkins, Best, & Coney, 1998, pp. 397-400)
2.7.5.1 องค์ ป ระกอบทางด้ า นความรู้ (cognitive component: learn)
ประกอบด้ วยความเชื่อของผู้บริ โภคเกี่ยวกับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งความเชื่อนี ้ไม่จาเป็ นจะต้ อง
ถูกต้ องหรื อเป็ นความจริงเสมอไป
2.7.5.2 องค์ประกอบทางด้ านความรู้ สึก (affective component: feel) คือ
ปฏิกิริยาทางด้ านความรู้สึกหรื ออารมณ์ที่มีตอ่ วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง อันแสดงถึงระดับความชอบ
หรื อไม่ชอบว่ามีมากน้ อยเพียงไร
2.7.5.3 องค์ ประกอบทางด้ า นพฤติก รรม (behavioral component: do)
หมายถึง แนวโน้ มที่จะตอบสนองในลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อวัตถุหรื อกิจกรรม
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ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของทัศนคติและลักษณะที่แสดง
แหล่ งที่มา: Hawkins, Best, & Coney, 1998, p.397.
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ น าแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ทัศ นคติ เ พื่ อ มาสนับ สนุ น ผล
การศึกษา โดยวิเคราะห์จาก การศึกษาทัศนคติในด้ านความรู้สึกของผู้รับสาร ด้ านความรู้ของผู้รับ
สาร และด้ านพฤติกรรมของผู้รับสาร เพื่อใช้ การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและ
สถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี

2.8 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ
2.8.1 ความหมาย
การสื่อสาร คือ กระบวนการที่บุคคลหนึ่งถ่ายทอดสารไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และบุคคล
หลังมีปฏิกิริยาตอบโต้ ปรากฏการณ์นี ้เป็ นเรื่ องของสัญลักษณ์ และมีการปฏิสมั พันธ์ นัน่ คือ การมี
ปฏิกิริยาตอบโต้ ระหว่างผู้รับสารและผู้สง่ สาร (Brembeck and Howell, 1976)
2.8.2 การโน้ มน้ าวใจ
Miller and Burgoon (1973) ให้ คาอธิบายว่า การโน้ มน้ าวใจใช้ เมื่อผู้โน้ มน้ าวใจตังใจที
้ ่
จะมีอิทธิพลเหนือผู้ได้ รับการโน้ มน้ าวใจ
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Brembeck and Howell (1976) ได้ ให้ คาจากัดความว่า การโน้ มน้ าวใจ หมายถึง ความ
ตังใจในการสื
้
่อสารที่จะมีอิทธิพลเหนือทางเลือก
Simon (1986) สรุปความหมายของการโน้ มน้ าวใจว่า หมายถึง การสื่อสารของมนุษย์ที่
สร้ างขึ ้นเพื่อให้ มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น โดยการเปลี่ยนความเชื่อ ค่านิยม หรื อทัศนคติ
Bettinghaus (1980) ได้ สรุ ปการโน้ มน้ าวใจว่าเป็ นรู ปแบบการปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
มนุษย์ที่เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลคนเดียวต้ องการที่จะตอบสนองเฉพาะจากบุคคลคนเดียวมากกว่า และมี
ความตังใจที
้ ่จะได้ รับการตอบสนองผ่านการใช้ การสื่อสาร ซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลสองคนหรื อมากกว่า
เห็นด้ วยกับการให้ ความร่ วมมือในการสื่อสารที่พยายามจะเข้ าถึงการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจ
และการกระทา การโน้ มน้ าวใจเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ การเปลี่ยนแปลงสังคม แต่เรามักโต้ แย้ งว่ามันมี
ประโยชน์ในการเป็ นเครื่ องมือหลักที่จะแก้ ปัญหาสังคมที่หลากหลาย
โดยสรุปกล่าวได้ วา่ การโน้ มน้ าวใจมีลกั ษณะดังนี ้
2.8.2.1 ผู้โน้ มน้ าวใจมีความตังใจที
้ ่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถกู โน้ มน้ าว
ใจ
2.8.2.2 โดยปกติผ้ ถู กู โน้ มน้ าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่ง และผู้โน้ มน้ าวใจ
จะยายามชักจูงผู้ถกู โน้ มน้ าวใจให้ ยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ
2.8.2.3 สิ่งที่ผ้ โู น้ มน้ าวใจต้ องการ คือ การเปลี่ยนแปลง หรื อการสร้ าง หรื อการ
ดารงไว้ ซึ่งความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อของผู้ถูกโน้ มน้ าวใจ ซึ่งจะส่งผลต่อปั จจัย
อื่น อันได้ แก่ อารมณ์ พฤติกรรม เป็ นต้ น
2.8.3 การสื่อสารโน้ มน้ าวใจ (Persuasive Communication) หมายถึง การสื่อสาร
เพื่อการจูงใจ ชี ้แนะ และชักชวนให้ บคุ คลทาตามในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง การศึกษาเรื่ องการโน้ มน้ าวใจ
นันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางในการพยายามทาความเข้ าใจ และผลักดันพฤติกรรมของผู้อื่น
ให้ ปฏิบตั ติ ามที่ต้องการ โดยอาศัยกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็ นเครื่ องมือในการโน้ มน้ าว
ใจ โดยมุ่งไปที่เป้าหมาย คือ ผู้รับสาร สถานการณ์ ข่าวสาร และช่องทางการสื่อสาร (อรวรรณ
ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2537, น.5)
สภาวะของผู้รับสารที่มีอยู่เดิมจะประกอบด้ วยความคิดเห็น ความเชื่อ และค่านิยม การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะนี ้จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ ซึ่งอาจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้ าน
อารมณ์ความรู้สกึ ความนึกคิด และส่งผลไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในที่สดุ
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ส่วนสถานการณ์ ข่าวสาร และช่องทางในการรับสารเพื่อการจูงใจนัน้ ได้ มีการศึกษาใน
กระบวนการทางจิตวิทยา สังคมวิทยาไว้ หลายรูปแบบและหลายทฤษฎี ซึ่งจะเป็ นประโยชน์สาหรับ
การสื่อสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจ เช่น ทฤษฎีการเรี ยนรู้ และทฤษฎีการตัดสินด้ วยสังคม
2.8.4 ข้ อพิจารณาในการสื่อสารโน้ มน้ าวใจ
ในการทาการสื่ อ สารเพื่ อโน้ ม น้ า วใจนัน้ จ าเป็ นที่ ผ้ ูสื่ อสารต้ องคานึง ถึง ข้ อพิ จ ารณา
ต่อไปนี ้ เพื่อให้ การโน้ มน้ าวใจบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ เร็วขึ ้น (กรรณิการ์ อัศวดรเดชา, 2543)
2.8.4.1 วัตถุประสงค์ในการโน้ มน้ าวใจ การโน้ มน้ าวใจจะประสบความสาเร็ จ
ตามเป้าหมาย จาเป็ นต้ องมีวตั ถุประสงค์ระบุไว้ อย่างแจ่มชัดเพื่อ
1) ให้ เกิดความเป็ นเอกภาพ มีการเน้ น การย ้า การกระตุ้น การซ ้า ได้
อย่างต่อเนื่อง
2) ทาให้ ผ้ สู ื่อสารสามารถเลือกใช้ ช่องสารและช่องทางการสื่อสารได้
อย่างถูกต้ อง
3) สามารถติดตามผลการดาเนินงานโดยมีการประเมินผลเป็ นระยะ
ตามต้ องการ รวมทังพิ
้ จารณาถึงปฏิกิริยาสะท้ อนกลับแล้ วนามาปรับปรุงการสื่อสารครัง้ ใหม่ตอ่ ไป
4) เป็ นแนวทางและเป้ าหมายในการด าเนิน งาน ถื อ เป็ นสิ่ ง จูง ใจ
สาหรับผู้ทาการสื่อสาร
5) ทาให้ ผ้ รู ับสารสามารถรับรู้ วิเคราะห์และประเมินสาร เพื่อการโน้ ม
น้ าวใจได้ ถกู ต้ อง
2.8.4.2 การถือผู้รับสารเป็ นศูนย์กลางในการโน้ มน้ าวใจ ผู้รับสาระสาคัญมาก
ส าหรั บ การโน้ มน้ าวใจ ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ อ ย่ า งแน่ ชั ด ว่ า ผู้ รั บ สารคื อ ใคร เป็ นอย่ า งไร มี
ประสบการณ์ การรับรู้ ค่านิยม ความเชื่ อ ทัศนคติ และระบบสังคมวัฒนธรรมอย่างไร เราจะไม่
สามารถโน้ มน้ าวใจผู้รับสารได้ เลย หากไม่ทาการวิเคราะห์ผ้ รู ับสารอย่างแจ่มแจ้ ง และถือผู้รับสาร
เป็ นศูนย์กลางในการเตรี ยมสารที่ถกู ต้ องเหมาะสม
2.8.4.3 กระบวนการโน้ มน้ าวใจ การโน้ มน้ าวใจเป็ นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งซึ่ง
เป็ นกระบวนการเพราะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดาเนินกิจกรรม
ต่อเนื่อง ไม่มีจดุ เริ่มต้ น ไม่มีจดุ สิ ้นสุด กระบวนการโน้ มน้ าวใจประกอบด้ วย
1) มีวตั ถุประสงค์ตงไว้
ั ้ เด่นชัด
2) วิเคราะห์ผ้ รู ับสารอย่างถ่องแท้ เพื่อทาการเตรี ยมสาร
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3) การเลือกสื่อ หรื อช่องทางส่งสารของผู้รับสาร
4) ผู้รับสารถอดรหัสของสาร และตีความสาร
5) การมีปฏิกิริยาตอบสนอง
โดยกระบวนการโน้ มน้ าวใจจะเกี่ยวข้ องกับหลักจิตวิทยา คือ การโน้ มน้ าวใจจะ
เป็ นไปได้ ตอ่ เมื่อผู้รับสารมีความตังใจรั
้ บสารนัน้ ในการสื่อสารมีการใช้ สญ
ั ลั กษณ์ที่เห็นได้ และฟั ง
ได้ เพื่อให้ สารง่ายแก่การเข้ าใจ อีกทังสารนั
้
นสามารถเร้
้
าความต้ องการและความจาเป็ นของผู้รับ
สาร และที่สาคัญสารนันให้
้ การตอบสนองผู้รับสารได้ ตามที่ต้องการ
2.8.4.4 ข้ อจากัดของการโน้ มน้ าวใจ
1) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม อาจใช้ เวลานานกว่าจะ
มองเห็นผล
2) การโน้ มน้ าวใจขึ ้นอยูก่ บั ทักษะของผู้สง่ สาร
3) การโน้ มน้ าวใจต้ องมีการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
4) มีช่องว่างระหว่างทักษะของผู้ส่งสาร และความสามารถในการ
ตอบสนองของผู้รับสาร บางครัง้ ผู้รับสารอยากจะทาตาม แต่สถานะแวดล้ อมไม่เอื ้ออานวย
5) การโน้ มน้ าวใจในปั จจุบนั นิยมมีมากอย่างกว้ างขวาง ผู้รับสารไม่
พร้ อมที่จะรับหรื อได้ รับ แต่ไม่เชื่อไม่ทาตาม ซึง่ เป็ นสิทธิของผู้รับสารในการตัดสินใจ
2.8.4.5 องค์ประกอบทางจิตวิทยาในการโน้ มน้ าวใจ
ผู้สื่อสารโน้ มน้ าวใจ ต้ องพิจารณาองค์ประกอบทางด้ านจิตวิทยาของบุคคลใน
เรื่ องความสนใจและการรับรู้ ของผู้รับสาร โดยสังเกตการณ์ เปิ ดรับของบุคคลด้ วยอวัยวะสัมผัส
ต่างๆ อันได้ แก่ การเห็น การได้ ยิน การได้ กลิ่น การลิ ้มรส และการสัมผัส กระบวนการรับรู้ ซึ่งจะ
แปลความหมายของสิ่งที่ได้ สมั ผัส ถ้ าคนเราไม่สนใจ ไม่เปิ ดรับ การสื่อสารจะไม่เกิดขึ น้ และจะไม่
มีการรับรู้สิ่งใดเลย
2.8.5 องค์ ประกอบพืน้ ฐานในการโน้ มน้ าวใจ
หากมองจากภายนอกของผู้รับสาร องค์ประกอบในการโน้ มน้ าวใจมีอยู่ 4 ประการ คือ
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520, น.3-4)
2.8.5.1 ความแตกต่างภายในผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารแต่ละคนมีปัจจัยต่างๆ กัน ซึ่ง
ทาให้ มีความน่าโน้ มน้ าวใจไม่เหมือนกัน อาทิ ความน่าเชื่อถือ อานาจทางสังคม บทบาทในสังคม
สัมพันธภาพกับผู้รับสาร และลักษณะทางประชากรอื่นๆ เช่น อายุ เพศ อาชีพ
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2.8.5.2 ความแตกต่างภายในสาร สารแต่ละชนิดจะมีความน่าโน้ มน้ าวใจ
แตกต่างกัน การพูดหรื อการเขียน มีการโน้ มน้ าวใจไม่เหมือนกัน ความแตกต่างในหัวข้ อหรื อเนื ้อหา
ของสาร ลักษณะของการโน้ มน้ าวใจที่ใช้ การจัดเรี ยบเรี ยงสาร ข้ อโต้ แย้ งที่ใช้ ภาษา ตลอดจน
ลักษณะทางท่วงทานองลีลา
2.8.5.3 ความแตกต่างของสื่อ ความน่าโน้ มน้ าวใจของสารจะแตกต่างกัน เมื่อ
เป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคลเปรี ยบเทียบกับการสื่อสารโดยผ่านสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้ น
2.8.5.4 ความแตกต่างภายในสภาพการณ์ สภาพการณ์ที่มีบคุ คลใด หรื อขาด
บุคคลหนึง่ บุคคลใด ความคุ้นเคยหรื อไม่ค้ นุ เคยของผู้รับสารต่อสภาพการณ์หนึ่งๆ การมีตวั เร้ าบวก
หรื อลบในสภาพการณ์ เช่น การโน้ มน้ าวใจให้ บริ จาคเงิน โดยสื่อมวลชนคอยถ่ายภาพรายล้ อมอยู่
อาจจะเป็ นตัวเร้ าบวกการโน้ มน้ าวใจก็เป็ นได้
สาหรับตัวผู้รับสารเอง การที่ผ้ รู ับสารคนหนึง่ ๆ จะมีความละเอียดอ่อนต่อการถูกโน้ มน้ าว
ใจเพียงใด อาจพิจารณาได้ จาก
1) ลักษณะของประชากร ได้ แก่ เพศ อายุ เชื ้อชาติ การศึกษา อาชีพ
2) ทรรศนะ และทัศนคติ
3) ความรู้ซงึ่ ผู้รับสารมีเกี่ยวกับสารนันๆ
้
4) ลักษณะด้ านอารมณ์
5) ความสาคัญที่ผ้ รู ับสารให้ แก่หวั ข้ อหนึง่ ๆ
6) วิธีการที่ผ้ รู ับสารรับรู้สภาพการณ์หนึง่ ๆ
2.8.6 ขัน้ ตอนการตัดสินใจ
การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของบุคคลจะแบ่งออกเป็ น 2 ขันตอนส
้
าคัญ คือ
ขันตอนการตั
้
ดสินใจ และขันตอนภายหลั
้
งการตัดสินใจ แต่ในการยอมรับการกระทาใหม่ บุคคล
มักจะผ่านขันตอนมากกว่
้
า 2 ขันตอนดั
้
งกล่าว
McGuire (2000) กล่าวว่า หลังจากเกิดการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ ผู้รับสารจะเกิดการ
ตอบสนอง โดยเป็ นการประมวลผลข้ อมูลข่าวสารเป็ นขันตอนต่
้
างๆ 12 ขัน้ ซึ่งกล่าวได้ ว่า ขันตอน
้
ต่างๆ เหล่านี ้ คือ ขันตอนการตั
้
ดสินใจกระทาพฤติกรรมนัน่ เอง ซึง่ ขันตอนดั
้
งกล่าวมีดงั นี ้
2.8.6.1 ขันเปิ
้ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
2.8.6.2 ขันตั
้ งใจ
้
2.8.6.3 ขันสนใจ
้

45
2.8.6.4 ขันเข้
้ าใจ (เรี ยนรู้วา่ เป็ นอะไร)
2.8.6.5 ขันเรี
้ ยนรู้ทกั ษะ (เรี ยนรู้วา่ ทาอย่างไร)
2.8.6.6 ขันยอมรั
้
บ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
2.8.6.7 ขันจดจ
้ าเนื ้อหา
2.8.6.8 ขันแสวงหาข้
้
อมูลข่าวสาร และนึกขึ ้นได้
2.8.6.9 ขันตั
้ ดสินใจ
2.8.6.10 ขันปฏิ
้ บตั ติ ามการตัดสินใจ
2.8.6.11 ขันสนั
้ บสนุนการกระทา
2.8.6.12 ขันยื
้ นยันภายหลังการกระทา
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาทฤษฎีการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจเพื่อมาสนับสนุนผลการศึกษา
โดยวิเคราะห์จาก วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารที่ใช้ การโน้ มน้ าวใจกับผู้รับสารหรื อกลุ่ม เป้าหมาย
ศึกษาจากขันตอนการตั
้
ดสิน ใจ องค์ประกอบโดยรวม และการพิจารณาเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
และผลสาเร็ จเพื่อใช้ การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลอง
หก จังหวัดปทุมธานี

2.9 ข้ อมูลพืน้ ฐานของชุมชนคลองหก
จากการลงพื ้นที่และเก็บรวบรวมข้ อมูล การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน
และสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี โดยรวม จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการ
สอบถามผู้ศกึ ษาจึงได้ ข้อมูลดังนี ้
2.9.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชนคลองหก
ในอดีตนันชุ
้ มชนคลองหก ตังอยู
้ ่ใน “ตาบลตะเคียน” ขึ ้นอยู่กับอาเภอบางหวาย อาเภอ
คลองหลวง ปี 2448 เมืองธัญบุรี สภาพพื ้นที่เดิมเป็ นที่ราบลุ่ม บางแห่งเป็ นป่ าทึบ ประกอบด้ วย
พันธ์ ไม้ นานาชนิด มีสัตว์ป่าชุกชุม อยู่ตอนใต้ ของทิศตะวันออกของอาเภอ การกระจายตัวของ
ประชาชนอยู่เ ป็ นแห่ ง ๆ ประกอบอาชี พ ล่ า สัต ว์ ท าไร่ เ ลื่ อ นลอย การเดิ น ทางล าบากยากยิ่ ง
ประชาชนจึงเดินทางสัญจรด้ วยการใช้ ช้าง ม้ า เป็ นพาหนะ ต่อมามีผ้ คู นเข้ ามาพักพิงและอาศัยอยู่
มากขึ ้น สภาพพื ้นที่เดิมก็ได้ แปรสภาพเป็ นพื ้นที่ราบทังหมด
้
และบางแห่งเป็ นป่ าละเมาะ ประชาชน
เริ่ มรู้ จักเพาะปลูกเป็ นที่เป็ นทางมากขึน้ จึงเริ่ มมีการเลีย้ งสัตว์ต่อเนื่องไปจรดเขตพืน้ ที่ทุ่งหลวง
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(อาเภอธัญ บุรีในปั จจุบนั ) จนกระทั่ง ในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวได้ มี
พระราชดาริวา่ ควรจะทาประโยชน์แก่ประชาราษฎร์ ในด้ านการเกษตรให้ มากที่สดุ จึงโปรดเกล้ าให้
“บริ ษัทขุดคลองและคูนาสยาม” ริ เริ่ มการขุดคลองส่งน ้าชลประทานขึน้ มา ในบริ เวณท้ องทุ่งนี ้
คลองแรกเรี ยกว่า “คลองรังสิตประยูรศักดิ์” และคลองซอยจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปทางทิศ
เหนือและทิศใต้ ข้างละ 20 คลอง รวมเป็ น 40 คลอง มีขนาดกว้ างตังแต่
้ 3 – 5 วา ลึกตังแต่
้ 3 –5
ศอก สาหรับตาบลบึงตะเคียนหรื อตาบลคลองหกในปั จจุบนั มีพื ้นที่อยู่ระหว่างคลองซอยที่ 6 ฝั่ ง
ตะวันตกถึงคลองแอนด์ 5 ระยะทาง 1,200 เมตร และถึงคลอง 7 ฝั่ งตะวันตก ทาให้ พื ้นที่เดิมซึ่ง
เป็ นป่ าดงรกชัฏ ดินดีแต่ขาดน ้าเพราะไม่มีคลองไหลผ่าน เริ่ มมีน ้ามากเพียงพอต่อการเพาะปลูก
ประชาชนก็เริ่มเข้ ามาทากินและอยูอ่ าศัยเพิ่มมากขึ ้น
ต่อมาในปี พ.ศ.2486 ทางราชการเห็นว่าสภาพพื ้นที่มีคลองซอยต่างๆ แบ่งแยกออกเป็ น
แต่ล ะตาบล จึง เห็ นควรให้ มี การเปลี่ ยนชื่ อตาบลใหม่ จึง ได้ ประกาศเปลี่ ย นชื่ อตาบลใหม่เป็ น
“ตาบลคลองหก” และต่อมาพื ้นที่ตาบลคลองหกมีประชากรและบ้ านเรื อนมากขึ ้น ทางราชการจึง
ได้ ประกาศแบ่ง แยกพื น้ ที่ส่วนหนึ่งของตาบลคลองหก ในปี พ.ศ. 2527 และในปั จ จุบนั นี ช้ ุมชน
คลอง 6 ได้ รับการจัดตังองค์
้ การบริหารส่วนตาบลคลองหก ได้ ประกาศจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2538 ตามราชกิจจานุเบกษา 302 ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 3 มีนาคม 2538
2.9.2 ที่ตงั ้ ของชุมชน
ตาบลคลองหก (มีเนื ้อที่โดยประมาณ 37.9 ตารางกิโลเมตร หรื อ 23,687.5 ไร่)

ภาพที่ 2.3 แผนที่เขตคลองหก
แหล่ งที่มา: ตาบลคลองหก ค้ นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 จากhttps://maps.google.co.th/maps
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2.9.3 อาณาเขตติดต่ อ
ชุมชนคลองหกด้ านทิศเหนือติดกับเขตอาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยาและชุมชน
คลองหกด้ านทิศใต้ ติดกับ เขตเทศบาลตาบลธัญบุรี อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และด้ านทิศ
ตะวันออกติดกับเขตตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส่วนด้ านทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลคลองห้ า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2.9.4 ลักษณะภูมิประเทศ
มีสภาพเป็ นที่ ราบลุ่ม ทัง้ พื น้ ที่ โดยมีลาคลอง 4 สายไหลผ่านและคลองแอนคัน่ ระหว่าง
ตาบลคลองห้ ากับตาบลคลองหก และตาบลคลองหกกับตาบลคลองเจ็ด และเกิดคลองซอยใน
หมูบ่ ้ านหลายแห่ง ซึง่ สภาพภูมิประเทศของตาบลคลองหกในปั จจุบนั นันมี
้ แหล่งน ้าที่อดุ มสมบูรณ์
เหมาะแก่เพาะปลูก ทานา และทาการเกษตรเป็ นอย่างยิ่ง
2.9.5 จานวนประชากร
จานวนประชากรในชุมชนคลองหกนัน้ โดยประมาณมีประชากรทัง้ สิน้ 11,125 คน มี
จานวนครัวเรื อน จานวน 5,063 ครัวเรื อน โดยแยกเป็ น ประชากรชาย จานวน 5,362 คน และ
ประชากรหญิง จานวน 5,763 คน และมีจานวนประชากรในเขตพื ้นที่องค์การบริ หารส่วนตาบล
คลองหก แยกเป็ น 14 หมู่บ้าน โดยมีการเรี ยกชื่อหมู่บ้านตามหมู่ อย่างเช่น บ้ านคลองหกหมู่ที่ 1
บ้ านคลองหกหมูท่ ี่ 2 และบ้ านคลองหกหมูท่ ี่ 3
2.9.6 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก ตังอยู
้ ใ่ นเขตตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ประกอบด้ วย 14 หมูบ่ ้ าน ได้ แก่ หมูท่ ี่ 1-14 แยกตามรายชื่อ
2.9.7 ด้ านคมนาคม
ตาบลคลองหกอยู่ห่างจากตัวจังหวัดปทุมธานี ประมาณ 47 กิโลเมตร การเดินทางใน
ปั จจุบนั สะดวกมาก โดยเดินทางทางรถยนต์ ถนนสายหลักที่ใช้ ในการคมนาคม / ขนส่ง คือ ถนน
คลองหลวง - หนองเสือ ถนนลาลูกกา-วังน้ อย ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่ งตะวัน-ออก มีรถประจา
ทางร่วมบริ การผ่านคือสาย รังสิต – หนองเสือ และสาย 1156 รังสิต - หมู่บ้านมาลีรมย์ 5 การ
เดินทางของราษฎรส่วนใหญ่ใช้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์รับจ้ าง
ทัว่ ไป
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2.9.8 ด้ านโทรคมนาคม
ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก มีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) 2 แห่งมี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ เกือบทุกครัวทุกครัวเรื อน มีจุดบริ การอินเตอร์ เน็ตตาบล (อินเตอร์ เน็ตระบบ
ความเร็วสูง) 1 แห่ง
2.9.9 ด้ านการไฟฟ้า
ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรื อน และ ใช้ บริ การของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอคลองหลวง
2.9.10 ด้ านแหล่ งนา้
ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก มีลาคลองส่งน ้า 2 สาย มีคลองแอน 2 สาย มี
คลองซอยหลายแห่งทุกหมูบ่ ้ าน
2.9.11 ด้ านการประปา
ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก ใช้ น ้าประปาบาดาล ขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลคลองหก และใช้ บริการการประปาส่วนภูมิภาค บางครัวเรื อนสาหรับ หมูท่ ี่ 1 (กึ่งชุมชนเมือง)
2.9.12 ด้ านลักษณะทางสังคม
ชุมชนคลองหก มีทงหมด
ั้
14 หมู่บ้าน มีประชากรในชุมชนจานวน 11,125 คน จานวน
ครัวเรื อน 5,063 ครัวเรื อน ชาวบ้ านยังคงใช้ วิถีชีวิตชนบทแบบเรี ยบง่าย ในเขตที่ยงั เป็ นชนบท และ
ใช้ ชีวิตต่างคนต่างอยู่ รู้จกั กันเฉพาะพื ้นที่บริเวณใกล้ เคียง นัน่ คือ ชุมชนเมือง หมูบ่ ้ านจัดสรร
2.9.13 ด้ านศาสนา
ประชากรในตาบลคลองหกส่วนใหญ่ นับถื อศาสนาพุทธ ในตาบลคลองหกมี สถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ มีวดั จานวน 5 แห่ง คือ วัดหว่านบุญ วัดผลาหาร วัดปั ญญานัน
ทาราม วัดมูลเหล็ก และวัดชินวงศ์วราราม
2.9.14 ด้ านการศึกษา
ซึ่งในเขตตาบลคลองหก มีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 3 แห่งตังอยู
้ ่ที่หมู่ที่ 3 หมู่ 9 และหมู่ 13
นอกเหนือจากนันยั
้ งมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน 14 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่ หมู่ที่ 1-14 ตาบลคลอง
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หก และมีโรงเรี ยนประถมศึกษา 6 แห่ง คือ โรงเรี ยนวัดหว่านบุญ โรงเรี ยนลิน้ จี่อุทิศโรงเรี ยน
อุดมศึกษารังสิต โรงเรี ยนวัดผลาหาร โรงเรี ยนเจริญวิทยา โรงเรี ยนวัดมูลเหล็ก
2.9.15 ด้ านสาธารณสุข
ซึ่งในเขตตาบลคลองหก มีสถานที่ ให้ บริ การด้ านสาธารณสุข คือ สถานีอนามัยประจ า
ตาบล 2 แห่ง (สถานีอนามัยประจาตาบล หมู่ที่ 13) โรงพยาบาล 1 แห่ง (โรงพยาบาลคลองหลวง)
ร้ านขายยาแผนปั จจุบนั 10 แห่ง
2.9.16 ด้ านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน
ตาบลคลองหกอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรคลองห้ า และมีจุด
ตรวจย่อยพรธิสารอีก 1 แห่ง โดยมี การจัดเวรสายตรวจร่วมกับตารวจชุมชนตาบลคลองหก ตลอด
24 ชัง่ โมง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดบั เพลิงจากองค์การบริ หารส่วน
ตาบลคลองหก
2.9.17 ด้ านการเมือง/การบริหาร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลคลองหก เป็ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลขนาดกลาง เป็ น
ราชการส่วนท้ องถิ่น มีฐานะเป็ นนิตบิ คุ คล มีข้าราชการฝ่ ายการเมือง และฝ่ ายประจา มีการแบ่ง
ส่วนราชการออกเป็ น 5 ส่วนราชการ ได้ แก่ สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล กองคลัง
กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2.9.18 อาชีพของประชากร
ส่วนใหญ่ ท าการเกษตรเป็ นอาชี พ หลัก คื อ ทานา ทาสวน ทาไร่ และประกอบอาชี พ
ค้ าขาย ธุรกิจส่วนตัว และโรงงานขนาดเล็กและขนาดย่อมเป็ นส่วนน้ อย มีการเดินทางไปทางาน
ในโรงงานนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นส่วนน้ อย
2.9.19 สถานประกอบการด้ านบริการ
ธนาคาร จ านวน 1 แห่ง ได้ แก่ ธนาคารกรุ ง ไทย (สาขารั ง สิต -นครนายา คลองหก)
ปั๊ มน ้ามันและก๊ าซ 3 แห่ง และโรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง
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2.10 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปณิธา รื่ นบรรเทิง (2542) ศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การสื่อสาร อันนาไปสู่การก่อตัวเป็ นชุมชน
พัฒนาของชุมชนมุสลิมกุฎีขาว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุ รี กรุงเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการก่อตัวเป็ นชุม ชนพัฒนา และมี พัฒ นาการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ อ
สภาพความจริงในการสื่อสารที่ใช้ อยูใ่ นชุมชน เพื่อศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารอันนาไปสู่การ
พัฒนาชุมชน เพื่อศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารของชุมชนกับชาวบ้ านในชุมชน การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการวิจยั ใช้ รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม
ตัวอย่างในชุมชนทังสิ
้ ้น 35 คน และมีการสังเกตสภาพชุมชนและกิจกรรมควบคูไ่ ปด้ วย ผลการวิจยั
พบว่า วิวฒ
ั นาการของชุมชนสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ระยะคือ ระยะของการก่อตัว ระยะเริ่ มต้ นการ
พัฒนา และระยะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนปั จจัยที่ส่งผลทาให้ ชุมชนเกิดการก่อตัวเป็ น
ชุมชนพัฒนา สามารถแยกได้ เป็ น 2 ลักษณะคือ ปั จจัยภายในชุมชน คือ สภาพชีวิตความเป็ นอยู่
ลักษณะทางกายภาพ และแนวคิดการพัฒนาของคุณในชุ มชน ส่วนปั จจัยภายนอกได้ แก่ ความ
เจริ ญเติบโตของสังคมเมือง และการได้ รับความสนับสนุนจากกลุ่มองค์กรภายนอกชุมชน การใช้
สื่อของชุม ชนจะประกอบด้ วย สื่อที่ ใช้ ภายในชุมชน คือสื่ อบุคคล สื่อเฉพาะกิ จ สื่ อชุมชน และ
สื่อมวลชน โดยสื่อหลักที่ใช้ คือ สื่อเฉพาะกิจประเภทหนังสือเวี ยน และสื่อที่ใช้ ภายนอกชุมชนคือ
สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ซึ่งสื่อที่ได้ ใช้ ในการติดต่อสื่อสารกับชุมชนภายนอกคือ สื่อเฉพาะกิจ
ประเภทจดหมายราชการ หรื อจดหมายที่ออกอย่างเป็ นทางการ พัฒนาการของการใช้ สื่อเพื่อการ
พัฒนาของชุมชนใน 2 ช่วงแรกของวิวัฒนาการของชุม ชน จะใช้ สื่ อบุคคลในการสื่อสาร ต่อมา
ในช่วงที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สื่อบุคคลถูกลดบทบาทไป โดยชุมชนให้ ความสาคัญกับการใช้
สื่อเฉพาะกิจ สื่อชุมชน สื่อบุคคล และสื่อมวลชนตามลาดับ ในส่วนของกลยุทธ์การใช้ สื่อทังกั
้ บทัง้
ภายในและภายนอกชุมชนนัน้ จะใช้ สื่อหลายๆ ประเภทประกอบกัน เนื่องจากลักษณะของสื่อแต่
ละสื่อจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน และสามารถสนับสนุนซึง่ กันและกันได้ โดยมีเป้าหมายของการใช้
สื่อกับทังภายในและภายนอกชุ
้
มชนอยู่ 4 ประการ คือ เพื่อต้ องการแจ้ งให้ ทราบผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา เพื่อต้ องการให้ ทราบว่ามีกิจกรรมใดเกิดขึ ้น เพื่อขอความร่วมมือหรื อสนับสนุน และเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องราวต่างๆ กับชาวบ้ านในชุมชนโดยทัง้ 4 ประการจะตอบสนอง
เป้าหมายหลักคือ ต้ องการให้ ชมุ ชนเกิดการพัฒนา
รั ต นา จัน ทร์ เ ทาว์ (2545) ศึก ษาเรื่ อ ง “บทบาทสื่ อ ชุม ชนในการจัด การเสริ ม สร้ าง
กระบวนการชุมชนเข้ มแข็ง ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทสื่อชุมชนที่มีส่วนร่วมการเสริ มสร้ าง
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กระบวนการชุมชนเข้ มแข็ง ทังในชุ
้ มชนเทือง และชุมชนชนบท สื่อชุมชนที่เลือกศึกษาได้ แก่ หอ
กระจายข่าว ประกาศภายในหมู่บ้าน โปสเตอร์ หรื อป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อบุคคล ตลอดจน
ศึกษาพฤติกรรมการรับสารผ่านสื่อแต่ละประเภท การศึกษานี ้เลือกพื ้นที่ชมุ ชนชนบท อาเภอกุม
ภวาปี จังหวัดอุดรธานี และพื ้นที่อาเภอเมือง ในเขตเทศบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งานนี ้เก็บ
ข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตการแบบมีสว่ นร่วมในพื ้นที่ และเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าในชุมชนเมืองสื่อชุมชนประเภทหอกระจายข่าวมีบทบาทหน้ าที่มากที่สดุ ส่วนใน
ชุมชนชนบทพบว่า สื่อหอกระจายข่าวและสื่อบุคล มีบทบาทมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบทัง้ สอง
ชุมชนจะพบว่า พฤติกรรมการรับสารผ่านสื่อชุมชนแต่ละประเภทนันสั
้ มพันธ์ กบั ระดับอายุ อาชีพ
และการศึกษาของผู้รับสารทั ง้ สองชุม ชน การเลื อกสื่ อสารผ่านสื่ อชุม ชนแต่ละประเภทจึง ต้ อง
คานึงถึงปั จจัยดังกล่าวเสมอ
สิริวฑั ฒ์ แดงสายศิริ (2548) ศึกษาเรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อสร้ างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 5 เทศบาลตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้ า จังหวัด
สุพรรณบุรี” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการมีสว่ นร่วมของประชาชนภายในชุมชน เพื่อศึกษา
การจัดการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนด้ านการพัฒนาท้ องถิ่นของชุมชน
และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มี ผลต่อการเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้ องถิ่ นของประชาชนภายใน
ชุมชน ซึ่งผลการศึกษาด้ านการจัดการสื่อสาร พบว่า มีการใช้ วิธีการกระตุ้นการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในชุม ชนด้ ว ยการจัด การการสื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทางที่ ต รงถึ ง ประชาชน และมี ค วาม
เหมาะสมกับลักษณะของชุมชน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าในปั จจุบนั จะเป็ นการสื่อสารผ่านทาง
สื่ อ บุค คล คื อ ผู้ใ หญ่ บ้ า น และการสื่ อสารผ่า นสื่ อเฉพาะกิ จ คือ ป้ ายประชาสัม พัน ธ์ และหอ
กระจายข่าว สาหรับในส่วนของปั จจัยของการเข้ ามามีส่วนร่วมของประชาชนนัน้ คือ ปั จจัยภายใน
ตัวบุคคล ได้ แก่ ความต้ องการในปั จจัยสี่ ความต้ องการความมัน่ คงและปลอดภัย ความต้ องการ
เป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม และความต้ องการการมีเกียรติยศและชื่อเสียง ซึ่งปั จจัยภายนอกตัวบุคคล
ได้ แก่ ความเชื่อถื อในตัวผู้นา ความไม่พอใจต่อสภาพแวดล้ อม และการคานึงถึงผลประโยชน์ที่
ได้ รับ
สรรพวัฒ น์ สุ ข ศิ ริ (2549) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การจัด ระเบี ย บชุ ม ชนปลอดยาเสพติ ด ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดระเบียบสังคมมีผลต่อชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างไรและมีเงื่อนไขใด
ที่ทาให้ ชุมชนปลอดยาเสพติด การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเลือกชุมชนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้ รับการประกาศจากทางราชการว่าเป็ น ชุมชนปลอดยาเสพติด วิธีหลักที่ใช้ ใน
การเก็ บ ข้ อมูล คื อ การสัง เกตและการสัม ภาษณ์ ร ะดับ ลึ ก ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลัก จ านวน 41 คน
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ประกอบด้ วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวุโสประจาหมู่บ้าน พระภิกษุ โต๊ ะอิหม่าม ผู้มีวุฒิ
ภาวะสูงทางการศึกษา ผู้นาระดับกลุ่ม เจ้ าหน้ าที่ของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง ผลการวิจยั พบว่า
การจัดระเบียบสัง คมมี ผ ลต่ อชุม ชนปลอดยาเสพติด ประกอบไปด้ วย 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การใช้
ระเบียบ ข้ อบังคับ และกติกาของสังคมในชุมชน 2) การเตรี ยมความพร้ อมของชุมชนและขันตอน
้
การดาเนินงาน 3) การสร้ างพลังแผ่นดินตามนโยบายของรัฐที่ทาให้ ชมุ ชนปลอดยาเสพติด และ 4
) การกาจัดแหล่งขายยาเสพติดและควบคุมยาเสพติดในชุมชน และเงื่อนไขที่ทาให้ ชมุ ชนปลอดยา
เสพติด มี 2 ประการ คือ 1) การบาบัดรักษาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด และ 2) บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
พรรณี โลกลินไลน์ (2553) ศึกษาเรื่ อง “บทบาทขององค์การบริ หารส่วนตาบลคาตากล้ า
ต่อการพัฒนาชุมชนในเขตตาบลคาตากล้ า อาเภอคาตากล้ า จังหวัดสกลนคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาบทบาทในการพัฒ นาชุม ชนขององค์การบริ หารส่วนตาบลคาตากล้ า อ าเภอคาตากล้ า
จังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบล
คาตากล้ า อาเภอคาตากล้ า จังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนขององค์การบริ หารส่วนตาบลคาตากล้ า อาเภอคาตากล้ าจังหวัดสกลนคร เพื่อ
หาแนวทางพัฒนาชุมชนที่สอดคล้ องกับความต้ องการประชาชนขององค์การบริ หารส่วนตาบลคา
ตากล้ า อาเภอคาตากล้ า จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่าระดับบทบาทในการพัฒนาชุมชน
ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล คณะผู้บริ หารองค์การบริ หารส่วน
ตาบลคาตากล้ า พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริ หารส่วนตาบลคาตากล้ าโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนขององค์การบริ หารส่วนตาบลคาตา
กล้ า อาเภอคาตากล้ า จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และได้ แนวทางการพัฒนาชุมชน
ทังด้
้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน และด้ านการพัฒนาสังคมที่สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลคาตากล้ า อาเภอคาตากล้ า จังหวัดสกลนคร
จากการศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ นนัน้
จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า ผลงานการวิจยั ทังหมดนั
้
นล้
้ วนแต่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
และการจัดการการสื่ อสารเพื่ อพัฒ นาชุม ชนในมิ ติต่างๆมากมาย โดยการพัฒ นานัน้ ล้ วนแต่มี
จุดมุ่ง หมายเดียวกันคือ การสื่ อสารเพื่ อการพัฒ นาชุ ม ชนทัง้ สิ น้ ในที่ นีผ้ ้ ูวิ จัยนาผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้ องนันมาศึ
้
กษาและเพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อได้
ทราบถึงความแตกต่างของงานวิจยั ดังกล่าว
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กล่าวโดยสรุป งานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาผลการศึกษามาวิเคราะห์ และได้ นาแนวความคิด
และทฤษฏี ที่เกี่ ยวข้ องทัง้ หมดในงานวิจยั มาเชื่อมโยง โดยทาการศึกษาเกี่ ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง ในเขตพื ้นที่ชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี ”
เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้สง่ สารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน ศึกษาเนื ้อหาสารที่ผ้ สู ่งสารใช้ ใน
การจัดระเบียบชุมชน ศึกษาช่องทางการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน และเพื่อศึกษาทัศนคติ
ของผู้รับสารที่มีตอ่ การจัดระเบียบชุมชน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเรื่ องการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชน
คลองหก จัง หวัดปทุม ธานี เป็ นการวิจัยเชิ ง คุณภาพและเชิ ง ปริ ม าณ ซึ่ง มุ่ง ศึกษาเกี่ ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบชุมชน ตลอดจนศึกษาการรับรู้ และทัศนคติ ของประชาชนของ
ชุมชนคลองหก ปทุมธานี สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ปั ญหาสถานบันเทิงที่เกิดขึ ้นภายในชุมชนและการจัดการการสื่อสารของชุมชนที่ได้ จากการค้ นคว้ า
ข้ อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้ องและการสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมาย ส่วนการวิจยั เชิงปริ มาณนันเป็
้ นการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกับ การรั บ รู้ ของประชาชนโดยใช้ แ บบสอบถาม ทัง้ นี ไ้ ด้ แ บ่ง มี วิ ธี ก าร
ดาเนินการวิจยั ไว้ ดงั ต่อไปนี ้

3.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ มีวิธีการวิจยั ดังนี ้
3.1.1 รู ปแบบกำรวิจัย
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ศกึ ษาจะทาการวิจยั ค้ นคว้ าและรวบรวม
ข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อนามาสนับสนุนผลการวิจยั เป็ นการเก็บข้ อมูลบริ บท
ชุมชนกับสภาพปั ญหาสถานบันเทิงที่เกิดขึ ้นภายในชุมชนและการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุมชน โดยการสารวจ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยสัมภาษณ์ผ้ นู าชุมชน รวมทังผู
้ ้ ที่
มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการจัดการการสื่อสาร แล้ วนามาวิเคราะห์เชิงเหตุผลอธิบายกระบวนการของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว
3.1.2 ประชำกร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยเชิง คุณภาพนี ้ คือบุคคลที่ ทาหน้ าที่ เป็ นผู้ส่ง สาร โดยศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัด
ปทุมธานี
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3.1.3 กลุ่มเป้าหมาย
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจยั เชิงคุณภาพครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มุ่งศึกษากลุ่มผู้นา
ชุมชนที่เป็ นผู้ส่งสาร โดยเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่สามารถให้ ข้อมูลได้ ตรง
ตามที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการ โดยเป็ นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ ได้ ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพปั ญหา
ภายในของชุมชน และการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชน
คลองหก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ เลือกสัมภาษณ์ นายอาเภอคลองหลวง ผู้นาชุมชน
หรื อนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล รองปลัดองค์การ
บริ หารส่วนตาบล ผู้อานวยการกองช่าง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคลองห้ า นายกสมาคม
หอพักเอกชนคลองหก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองอธิ การบดีฝ่าย
กิ จ การนัก ศึกษา มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลธัญบุรี และอดี ตอธิ การบดีม หาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึง่ มีจานวนทังสิ
้ ้น 10 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1) นายผาชัย โปรี ยานนท์ (นายอาเภอคลองหลวง)
2) นายนาศักดิ์ อุทยั ศรี สม (นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก)
3) นางสาวมยุรี ศรี วตั ร (ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก)
4) นางชมพู่ เพลัย (รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก)
5) นายธีระพล บุญตาราวะ (ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลคลอง
หก)
6) พ.ต.อ.ประเวทย์ ต้ นสมบูรณ์ (ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคลองห้ า)
7) นางศุภาวรรณ กาญจนเรื องโรจน์ (ประธานชมรมหอพักเอกชนคลองหก)
8) ร.ศ. ดร.ประเสริ ฐ ปิ่ นปฐมรั ฐ (อธิ ก ารบดีม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ธัญบุรี)
9) นายวิรัช โหตระไวศยะ (รองอธิ การบดีรองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
10) ร.ศ. ดร.นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (อดีตอธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี)
ผู้วิจยั ได้ เลือกสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องอีกจานวนหนึ่ง รวมทังสิ
้ น้ จานวน 10 คน
สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั มีเกณฑ์ที่ใช้ ในการเลือกผู้นาชุมชนในการสัมภาษณ์ดงั นี ้
1.3.3.1 ผู้ใ ห้ การสัม ภาษณ์ เป็ นผู้ที่ มี ความรู้ เกี่ ย วกับ ข้ อมูล และสภาพปั ญหา
ภายในของชุมชน และการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชน
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คลองหก จังหวัดปทุมธานีเป็ นอย่างดี ซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องในทุกขันตอนไม่
้
ว่าจะเป็ น ขันตอนของการ
้
รับรู้ ปัญหา ขันตอนการวางแผนแก้
้
ไขปั ญหา ขัน้ ตอนการลงมือแก้ ไขปั ญหา และขันตอนสรุ
้
ปผล
ของการแก้ ปัญญาที่เกิดขึ ้นภายในชุมชน
3.1.4 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นแนวคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ขันตอนในการสร้
้
างแนวคาถาม มีดงั นี ้
3.1.4.1 กาหนดแนวคาถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพปั ญหาภายในของชุมชน และการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถาน
บันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
3.1.4.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การสื่อสาร
3.1.4.3 ลงพื ้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ ผู้นาชุมชน หรื อนายก
องค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคลองห้ า นายกสมาคมหอพัก
เอกชนคลองหก รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รวมถึงผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง รวมทังสิ
้ ้นจานวนประมาณ 5-10 คน
ดังนัน้ การลงภาคสนามเพื่อเก็บข้ อมูลดังกล่าว สิ่งจาเป็ นสาหรับผู้วิจยั ที่ต้องมี
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี ้
1) ทักษะการสื่อสารของผู้ส่งสารเพื่อการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
(1) ผู้สง่ สารมีความรู้ความสามารถในการจัดระเบียบชุมชนมาก
น้ อยเพียงใด
(2) ผู้ส่งสารมีแนวทางการใช้ การสื่อสารเพื่อ จัดระเบียบสถาน
บันเทิงในชุมชนอย่างไร
(3) ผู้ส่งสารมีปัญหา อุปสรรคและมีแนวทางการแก้ ไขอย่างไร
ในการแก้ ปัญหาภายในชุมชน
(4) ผู้ส่งสารมีวิธีการจูงใจกลุ่มเป้าหมายอย่างไรเพื่อให้ เกิด
ความรู้และตระหนักถึงปั ญญาที่เกิดขึ ้นภายในชุมชน
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(5) ผู้ส่ง สารมี วิ ธี ก ารโน้ มน้ า วใจผู้ป ระกอบการและผู้มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้ องกับสถานบันเทิงอย่างไรเพื่อให้ เกิดการยินยอมกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงที่อยู่ใน
บริเวณชุมชน
2) เนื ้อหาสารที่ผ้ สู ่งสารใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
ชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
(1) เนื อ้ หาสารที่ ใช้ เผยแพร่ ข่าวสารในการจัดระเบียบชุม ชน
เกี่ยวข้ องกับประเด็นใดบ้ าง
(2) มีการใช้ กลยุทธ์ในการสร้ างสารอย่างไรบ้ างกับเนื ้อหาสารที่
ใช้ เผยแพร่ภายในชุมชน
(3) ในการนาเสนอสารมีการใช้ กลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรบ้ าง
3) ช่องทางการสื่ อสารเพื่ อการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
ชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
(1) ผู้ส่ง สารมี ก ารวางแผนการใช้ ช่อ งทางสื่ อ อย่า งไรในการ
เผยแพร่ขา่ วสาร
(2) ผู้สง่ สารเลือกใช้ สื่อชุมชนใดบ้ าง เพราะเหตุใด
(3) ช่อ งทางการสื่ อ สารเพื่ อ การจัดระเบี ย บชุม ชนมี ก ารเปิ ด
โอกาสให้ คนในชุมชนได้ แสดงความคิดเห็นหรื อไม่
(4) ช่องทางสื่อแต่ละประเภทมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร
หรื อไม่ อย่างไร
(5) นอกเหนือจากสื่อชุมชน มีสื่อประเภทใดบ้ างที่สามารถ
เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้
3.1.4.4 ลงพื ้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยการบันทึกภาพ
เกี่ยวกับสภาพปั ญหาภายในของชุมชน และการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและ
สถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
3.1.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็ นการวิจยั ที่ไม่เน้ นการสร้ างเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
ดังนันความถู
้
กต้ องและความน่าเชื่อถื อของข้ อมูลจึงขึ ้นกับคุณภาพผู้วิจยั ที่ต้องตรวจสอบข้ อมูล
ก่อนการวิเ คราะห์ ซึ่งในที่นีผ้ ้ ูวิจัยมีการเก็บข้ อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น การเก็บรวบรวม
ข้ อมูล จากเอกสารงานวิจัย การส ารวจ การสัม ภาษณ์ และแบบสอบถาม ฉะนัน้ เพื่ อเป็ นการ
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ทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือและความน่าเชื่อถื อของข้ อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ การตรวจสอบสามเส้ า
ด้ านข้ อมูล (data triangulation) กล่าวคือ หากข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลที่หลากหลายวิธี
ดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ เมื่อนามาวิเคราะห์แล้ วได้ ผลที่สอดคล้ องหรื อเหมือนกัน นัน่ แสดงให้ เห็นว่า
ข้ อมูลจากงานวิจยั ครัง้ นี ้มีความน่าเชื่อถือได้
3.1.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
เอกสารและจากการลงภาคสนาม ดังนี ้
3.1.6.1 การค้ นคว้ าจากเอกสาร ผู้วิจยั เน้ นการศึกษาค้ นคว้ าด้ านแนวคิด ทฤษฎี
นอกจากนี ย้ ัง ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับประเด็นที่ สนใจศึกษา เพื่ อใช้ เป็ น
แนวทางและการก าหนดกรอบแนวคิด ในการศึก ษา รวมทัง้ ค้ น คว้ า ข้ อ มูล จากสื่ อ ต่า งๆ เช่ น
อินเตอร์ เน็ต ตลอดจนศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
3.1.6.2 การศึกษาจากการลงภาคสนาม สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ได้
เก็ บ ข้ อมูล จากการลงภาคสนาม เพื่ อเข้ าไปสัง เกตการณ์ กับ ปรากฏการณ์ นัน้ ๆ ตลอดจนการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุม่
3.1.7 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะนาข้ อมูลที่ได้ ศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมจากเอกสารและ
จากการลงภาคสนาม ทัง้ จากการสัง เกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการจดบันทึกมาทาการจัด
ระเบียบข้ อมูล เพื่ อให้ เ ห็นถึง ความเชื่ อมโยงของข้ อมูล โดยนาข้ อมูลที่ไ ด้ นัน้ มาจ าแนกและจัด
หมวดหมู่ให้ ตรงกับประเด็นหัวข้ อที่ได้ กาหนดไว้ ข้างต้ น เพื่อให้ ผ้ ศู ึกษาเกิ ดความเข้ าใจลักษณะ
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ตา่ งๆ ในชุมชน และท้ ายสุดจึงจะนาข้ อมูลที่ได้ ทงหมดมาวิ
ั้
เคราะห์
และตีความในรู ปแบบของการพรรณนา โดยมีการนาแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ ศึกษามารองรับการ
วิเคราะห์ในส่วนของผลการศึกษาให้ มีความถูกต้ องและชัดเจนยิ่งขึ ้น
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3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการวิจยั ดังนี ้
3.2.1 รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผู้ศกึ ษาจะทาการวิจยั โดยมุ่งหา
ข้ อเท็จจริ งและข้ อสรุปเชิงปริ มาณ เน้ นการใช้ ข้อมูลที่เป็ นตัวเลขเป็ นหลักฐานยืนยันความถูกต้ อง
ของข้ อค้ น พบซึ่ง เป็ นวิธี การทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่บนรากฐานของข้ อมูล เชิ ง ประจักษ์ โดยใช้
แบบสอบถามประชากรชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่อยู่
ในฐานะผู้รับสาร โดยเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน “กรณีศกึ ษา สถานบันเทิง ชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”แล้ ววิเคราะห์หาข้ อสรุปผลการวิจยั ด้ วยวิธีการทางสถิติเป็ นเครื่ องมือ
ในการวิจยั
3.2.2 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เชิงปริ มาณนี ้ เป็ นกลุ่มประชาชนในชุมชนคลองหก ตาบล
คลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้รับสาร ซึ่งประชากรในพื ้นที่ชมุ ชน
คลองหกมีทงหมด
ั้
14 หมูบ่ ้ าน มีประชากรในชุมชนจานวน 11,125 คน จานวนครัวเรื อน 5,063
ครัวเรื อน
3.2.3 กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการสุ่มตัวอย่ าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เชิงปริ มาณนี ้ พิจารณาจากจานวนเยาวชนและ
ชาวบ้ า นในชุม ชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จัง หวัดปทุม ธานี เป็ นการเก็ บ
รวบรวมข้ อ มูล โดยใช้ แ บบสอบถาม ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่า งโดยใช้ วิ ธี ก ารค านวณตามสัด ส่ว น
ประชาชน (Probability Proportional to Size : PPS) เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ทราบจานวน
ประชากรทัง้ หมดที่ ต้องการศึกษา คือ 11,125 คน จึง ใช้ สูตรการคานวณกลุ่ม ตัวอย่างของ
Yamane (1973) โดยกาหนดความเชื่อมัน่ ไว้ ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
ไว้ ที่ 10%
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เมื่อ n = เป็ นขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = เป็ นขนาดของประชากร
e = ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้
ด้ วยชุมชนคลองหก มีประชากร 11,125 คน
ดังนัน้ n

=

11,125
1+11,125 (0.1)2
= 99.10 หรื อ 200 คน

ทังนี
้ ้ จากการคานวณข้ างต้ น จานวนตัวอย่างประชาชนในชุมชนที่จะทาการเลือกกลุ่ม
ตัว อย่ า งทั ง้ สิ น้ จ านวน 200 คน โดยเป็ นการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง ( Purposive
sampling ) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจยั เอง ลักษณะของ
กลุ่มที่เลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้ องอาศัย
ความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ ใ นเรื่ องนัน้ ๆของผู้ทาวิจัย โดยเลื อกประชาชน 7
หมูบ่ ้ านจากทังหมด
้
14 หมูบ่ ้ าน ผลจากการเลือกได้ กลุม่ ตัวอย่างจากหมูบ่ ้ านดังนี ้
1. บ้ านคลองหก หมูท่ ี่ 1 จานวนประชากรทังสิ
้ ้น 1,886
2. บ้ านคลองหก หมูท่ ี่ 2 จานวนประชากรทังสิ
้ ้น 784
3. บ้ านคลองหก หมูท่ ี่ 3 จานวนประชากรทังสิ
้ ้น 1,034
4. บ้ านคลองหก หมูท่ ี่ 7 จานวนประชากรทังสิ
้ ้น 893
5. บ้ านคลองหก หมูท่ ี่ 9 จานวนประชากรทังสิ
้ ้น 626
6. บ้ านคลองหก หมูท่ ี่ 11 จานวนประชากรทังสิ
้ ้น 801
7. บ้ านคลองหก หมูท่ ี่ 13 จานวนประชากรทังสิ
้ ้น 1,033
3.2.4 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
จากการศึ ก ษาเอกสารและแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อง ได้ น ามาก าหนดตัว แปรตาม
สมมติฐานที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
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สมมติฐาน ข้ อที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนคลองหกมีการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัด
ปทุมธานี
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ความถี่ในการเข้ าใช้ บริการสถานบันเทิง
ตัวแปรตาม ได้ แก่ การรับรู้ ข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบ
ชุมชน
สมมติฐาน ข้ อที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนคลองหกมีทศั นคติ
เกี่ยวกับข่าวสารการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก
จังหวัดปทุมธานี
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ความถี่ในการเข้ าใช้ บริการสถานบันเทิง
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ระดับความคิดเห็นของคนในชุมชนคลองหกเกี่ยวกับข่าวสารการจัดการ
การสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน
3.2.5 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
เก็ บรวบรวมข้ อมูล โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed-Ended Questionnaire) โดยได้
จัดลาดับเนื ้อหาแบบสอบถามให้ ครอบคลุมข้ อมูลที่ต้องการโดยแบ่งคาถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) โดยเป็ นคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบมาตรวัดแบบให้ ค ะแนน โดยเป็ นค าถามเกี่ ย วกับการรั บ รู้ ของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก
จังหวัดปทุมธานี ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้ องเลือกตอบคาถามแต่ละข้ อเพียง 1 คาตอบเท่านัน้ โดย
ลักษณะคาถามจะเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
ระดับการรับรู้
คะแนน
มากที่สดุ หมายถึง รับรู้ระดับมากที่สดุ
ให้ คะแนน 5 คะแนน
มาก หมายถึง รับรู้ระดับมาก
ให้ คะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง หมายถึง รับรู้ระดับปานกลาง
ให้ คะแนน 3 คะแนน
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น้ อย
หมายถึง รับรู้ระดับต่า
น้ อยที่สดุ หมายถึง รับรู้ระดับต่าที่สดุ

ให้ คะแนน 2 คะแนน
ให้ คะแนน 1 คะแนน

คะแนนเฉลี่ ย ของการรั บ รู้ ของประชาชนเกี่ ย วกับ การจั ด การการสื่ อ สารเพื่ อ การจัด
ระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี มีคา่ อยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน ซึ่ง
การแปลความหมายจะใช้ วิธีอิงเกณฑ์ แล้ วแบ่งคะแนนออกเป็ น 5 ช่วงเท่าๆ กัน โดยการหาค่า
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ ดังนี ้
ช่วงกว้ างของอันตรภาคชัน้

=
=
=

ระดับคะแนน
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
5-1
5
0.8
ระดับการรับรู้
มีระดับการรับรู้ต่ามาก
มีระดับการรับรู้ต่า
มีระดับการรับรู้ปานกลาง
มีระดับการรับรู้สงู
มีระดับการรับรู้สงู มาก

ส่ ว นที่ 3 เป็ นแบบมาตรวัดแบบให้ ค ะแนน โดยเป็ นค าถามเกี่ ย วกับทัศ นคติข อง
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก
จังหวัดปทุมธานี เป็ นคาถามแบบเป็ นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยมี
คาตอบให้ เลือก 5 คาตอบ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ โดยมีทงข้
ั ้ อคาถามเชิง
บวกและข้ อความเชิงลบ ซึง่ มีเกณฑ์การให้ คา่ คะแนน ดังนี ้
ข้ อความเชิงบวก
ข้ อความเชิงลบ
มากที่สดุ
ให้ คะแนน
5 คะแนน
1 คะแนน
มาก
ให้ คะแนน
4 คะแนน
2 คะแนน
ปานกลาง
ให้ คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
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น้ อย
น้ อยที่สดุ

ให้ คะแนน
ให้ คะแนน

2 คะแนน
1 คะแนน

4 คะแนน
5 คะแนน

ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้ องเลือกตอบคาถามแต่ละข้ อเพียง 1 คาตอบเท่านัน้ คะแนน
เฉลี่ยของทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบชุมชน เมื่อนามาแปล
ความหมายโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้ จดั กลุ่มระดับทัศนคติของประชาชนชุมชนคลองหก
เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัด
ปทุมธานี โดยนาคะแนนที่ได้ จากแบบสอบถามมาจัดกลุม่ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ
ซึง่ ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977, p.174) ดังนี ้
ระดับคะแนน
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง
เห็นด้ วยน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง
เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง
เห็นด้ วยมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง
เห็นด้ วยมากที่สดุ
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
3.2.6 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการหาความ
เที่ ย งตรง (Validity) และความน่าเชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) ของแบบสอบถามในประเด็น ของ
กระบวนการรับรู้และทัศนคติของผู้รับสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.2.6.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้น
นาเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและความเที่ยงตรงของ
คาถาม รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เพื่อขอคาแนะนา และนากลับมาปรับปรุ งแก้ ไขให้
ถูกต้ องเหมาะสมก่อนนาไปเก็บข้ อมูลจริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
3.2.6.2 การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่ได้
ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จริ ง จ านวน 30 คน และนาผลมาวิ เ คราะห์ หาค่า ความเชื่ อมั่น โดยใช้ ส ถิ ติสัม ประสิ ท ธิ์ ∞
(coefficient) เพื่อนามาหาค่าความเชื่อถือ ซึง่ ภาพรวมค่าความเชื่อมัน่ จะต้ องได้ คา่ ไม่น้อยกว่า 0.7
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จากการทดสอบกลุ่ม ประชากรตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถามจ านวน 30 คนได้ ค่าความ
เชื่ อ มั่น ดัง ต่อไปนี ้ ส่วนของการรั บ รู้ ข้ อมูลข่าวสารเกี่ ย วกับการจัด การการสื่ อ สารเพื่ อ การจัด
ระเบียบชุมชน 0.751 และส่วนของทัศนคติเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
ชุมชน 0.710
3.2.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ แจกแบบสอบถามไปยังประชาชนในชุมชนคลองหกทัง้ หมดจานวน 200 คน
โดยแบ่ง แบบสอบถามกระจายทัง้ 7 หมู่บ้านจากทัง้ หมด 14 หมู่บ้าน โดยก่อ นการเก็ บ
แบบสอบถาม ผู้วิจยั จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้ กับกลุ่มเป้าหมายได้ รับทราบก่อน
ตอบแบบสอบถามก่อนเสมอ
3.2.8 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ทาการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขนตอนการประมวลผลข้
ั้
อมูล ดังนี ้
3.2.8.1 การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ทาการตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์
ของแบบสอบถามทังหมดที
้
่ได้ รับกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์
ออก
3.2.8.2 การลงรหัสข้ อมูล (Coding) นาข้ อมูลของแบบสอบถามทังหมดมาแปร
้
เป็ นสัญลักษณ์ตวั เลขแทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ทาการลงรหัสตามที่กาหนดไว้
3.2.8.3 การบันทึกข้ อมูล นาแบบสอบถามที่ผ่านการลงรหัส บันทึกข้ อมูลลงใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ เพื่อคานวณค่าทางสถิติ วิเ คราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม
3.2.9 สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามจานวน 200 ชุด โดยประมวลผลด้ วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และใช้ โปรแกรมทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
3.2.9.1 การวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สถิติ
เชิงพรรณนา โดยใช้ คา่ ร้ อยละ (percentage)
3.2.9.2
การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับการรับรู้ และระดับทัศนคติของ
ประชาชนโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ ตารางแสดงค่าร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) และจาแนกตามลาดับ
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3.2.9.3 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือค่า
t-test และ F-test (One-way Anova) เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ที่ตงไว้
ั้
3.2.9.4 ข้ อเสนอแนะในแบบสอบถาม ใช้ วิธีการสรุปเนื ้อหาด้ วยการหาค่าร้ อยละ
ของแต่ละประเด็นข้ อเสนอแนะนันๆ
้

3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 4
การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง
ชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชน
คลองหก จังหวัดปทุมธานี ” มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้ส่งสารที่ ใช้ ใน
การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
2) เพื่อศึกษาเนื ้อหาสารที่ผ้ สู ่งสารใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถาน
บันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี 3) เพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสารที่ใช้ ในการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี 4) เพื่อศึกษา
ทัศนคติของผู้รับสารที่มีตอ่ การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชน
คลองหก จังหวัดปทุมธานี
ผู้ศกึ ษาได้ ทาการวิจยั ค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
นามาสนับสนุนผลการวิจยั เป็ นการเก็บข้ อมูลสภาพปั ญหาสถานบันเทิงที่เกิดขึ ้นภายในชุมชน
และการจัดการการสื่ อสารเพื่ อการจัดระเบียบชุม ชน โดยการส ารวจ และการสัม ภาษณ์ แบบ
เจาะลึก โดยสัมภาษณ์ผ้ นู าชุมชน รวมทังผู
้ ้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการจัดการการสื่อสาร แล้ วนามา
วิเคราะห์เชิงเหตุผลอธิบายกระบวนการของปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว
4.1 สถานการณ์ปัญหาสถานบันเทิงภายในชุมชนคลองหก
4.2 การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน

4.1 สถานการณ์ ปัญหาสถานบันเทิงภายในชุมชนคลองหก
ซึ่งจากการศึกษาข้ อมูล ทังจากการสั
้
มภาษณ์ผ้ นู าชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง และจากการ
ลงพื ้นที่ได้ พบว่า ปั ญหาที่เกิดจากสถานบันเทิงภายในชุนชนคลองหกจากอดีตจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั
ได้ มีแนวทางแก้ ไข แนวทางป้องการปราบปราม และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้นเป็ นอย่างมาก
โดยชุมชนคลองหกนัน้ ได้ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี และภาครัฐ เพื่อจับ
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มือกันแก้ ปัญหา ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ นามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพปั ญหาดังกล่าวได้
ดังนี ้
ถ้ าย้ อนกลับไปเมื่ อปี พ.ศ.2553 ในเวลานัน้ ถื อได้ ว่า เป็ นช่วงวิกฤตของชุม ชนคลองหก
เพราะมีร้านเหล้ าปั่ นและร้ านเหล้ า ผับ บาร์ โชวห่วย ยังทาผิดกฎหมาย และบางแห่งรู้ตวั รี บชิ่ งปิ ด
ร้ านหนี ซึ่งผู้ประกอบการสถานบันเทิงส่วนใหญ่เป็ นศิษย์เก่าของสถานศึกษาแห่งหนึ่งย่านนัน้ มี
การหากินแบบรุ่ นพี่หากินกับรุ่ นน้ อง ซึ่งที่ผ่านมานัน้ มีการร้ องเรี ยนจากประชาชน นักศึกษา ครู
อาจารย์ ผ่านทางเครื อข่ายองค์กรต่างๆ หลายครั ง้ ว่ามีร้านค้ ากระทาผิด ตามพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงต้ องการให้ มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริ งจัง และเมื่อเดือน
ส.ค.2553 ได้ มีการลงตรวจพืน้ ที่ในรัศมี 300 เมตร รอบสถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีและชุมชนคลองหก พบว่ามีร้านขายเหล้ า 60 ร้ าน โดยพบเป็ นร้ านค้ าปลีก โชว์ห่วย 30
ร้ าน ร้ านขายยาดอง 2 ร้ าน ร้ านเหล้ าปั่ น 3 ร้ าน ผับ บาร์ 18 ร้ าน และ ร้ านอาหาร อีก 7 ร้ าน และมี
แนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆอย่างต่อเนื่องหากไม่แก้ ปัญหา
ดังนัน้ เพื่อหยุดความรุ นแรงของปั ญหา จึงมีการเร่ งผลักดันอนุบญ
ั ญัติ เรื่ องการควบคุม
เหล้ าปั่ น และการควบคุมร้ านเหล้ ารอบสถานศึกษา ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ซึ่งหากคณะกรรมการนโยบายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบ ก็จะเสนอให้ นายกรัฐมนตรี ลง
นาม และมีผลบังคับใช้ ทนั ที นัน่ หมายถึงการห้ ามออกใบอนุญาตให้ กับร้ านที่อยู่ใกล้ สถานศึกษา
และชุมชน
อย่างไรก็ดีแม้ จะมีการลงตรวจพืน้ ที่อย่างเคร่ งครัด แต่ก็ไม่สามรถทาให้ ร้านเหล้ า หรื อ
สถานบันเทิงหมดไปจากชุมชนอย่างถาวร สถานบันเทิงนันได้
้ ลดจานวนไปบ้ าง และหลังจากนันได้
้
มีการร่ วมมือจากหลายฝ่ ายไว้ ว่าจะเป็ นหน่วยงานราชการภายในพืน้ ที่ หน่วยงานสถานศึกษา
ตัวแทนประชาชนภายในชุมชนคลองหก อาสาสมัคร ตารวจ ฯลฯ เพื่อร่ วมกันแก้ ปัญหาสถาน
บันเทิงที่เกิดขึ ้นภายในชุมชนและบรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจึงได้ เริ่ ม
แก้ จดั ระเบียบชุมชนคร่าวๆดังนี ้
4.1.1 อบต.คลองหก ได้ ลงสารวจพื ้นที่และแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนสถานบริ การในพื ้นที่ตาบล
คลองหก หมูท่ ี่ 1 หมูบ่ ้ านพรธิสาร 3 ให้ อาเภอคลองหลวงเพื่อทราบ
4.1.2 อบต.คลองหกได้ รายงานผลการออกตรวจสถานบันเทิงร่วมกันระหว่างอาเภอคลอง
หลวง ,สภ.คลองห้ า ,สาธารณสุขอาเภอ ,สรรพสามิตอาเภอคลองหลวง ,กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน ,อส.
รักษาดินแดน และหน่วยงานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4.1.3 อบต.คลองหกได้ รายงานเรื่ องร้ องเรี ยนสถานบันเทิงส่งเสียงรบกวน
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4.1.4 อาเภอคลองหลวงเชิญทุกภาคส่วนเพื่อร่ วมประชุมค้ นหามาตรการปฏิบตั ิของ
ผู้ประกอบการร้ านอาหารและร้ านจาหน่ายสุราในพื ้นที่ชุมชน โดยขณะนันยั
้ งผู้ร่วมประชุม ผ่าย
ราชการมี อาเภอ อบต. คสช. สรรพสามิ ตร พัน นาสัง คมและความมั่ง คงของมนุษย์ ตาตรวจ
หน่วยงานราชการ ประชาชน และที่ขาดไม่ได้ คือผู้ประกอบการสถานบันเทิง โดยมีการตกลงให้ มี
การเปิ ดร้ านไม่เกิด 24.00 น.
4.1.5 ประชุมร่วมเพื่อวางแผนดาเนินการแก้ ไขปั ญหาและแนวทางการจัดระเบียบ การ
ออกตรวจร่วมกัน
4.1.6 อบต.คลองหกได้ มอบหมายให้ ผู้อานวยการกองช่าง แจ้ งความดาเนินคดีกบั สถาน
บันเทิงที่เปิ ดเกินเวลา และกระทาความผิดนันๆต่
้ อไป
จะเห็นได้ ว่าจากแนวทางดังกล่าวที่ได้ เกิดขึ ้นและกระทาทุกๆเดือนเป็ นเวลานานหลายปี
นัน้ ทาให้ ปัญ หาจากที่ เกิ ดจากสถานบันเทิง ภายในชุนชนคลองหกลดลงอย่างสิ น้ เชิ ง จ านวน
ร้ านค้ าจาหน่ายสุรา หรื อสถานบันเทิงได้ เหลือจานวนน้ อยลงเป็ นอย่างมาก ในปั จจุบนั มีสถาน
บันเทิงจานวนไม่เกิน 20 ร้ านภายในชุมชนคลองหกแห่งนี ้

4.2 การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน
4.2.1 ทักษะการสื่อสารของผู้ ส่งสารที่ใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุมชน
กลุม่ ผู้นาชุมชนที่เป็ นผู้สง่ สาร ซึง่ เป็ นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทังหมดนั
้
นจ
้ านวน 10 คน
ซึ่งเป็ นผู้ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับ สภาพปั ญหาภายในของชุมชน และการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง ชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ เลือกสัมภาษณ์
นายอาเภอคลองหลวง ผู้นาชุมชน หรื อนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก ปลัดองค์การ
บริ หารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ผู้อานวยการกองช่าง ผู้กากับการสถานี
ตารวจภูธรคลองห้ า นายกสมาคมหอพักเอกชนคลองหก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็ นรายบุคคลดังต่อไปนี ้
4.2.1.1 ทักษะการสื่อสาร
ผู้ส่ง สารต้ องไม่ลื ม ที่ จ ะค านึง ถึ ง การใช้ ทักษะในการสื่ อสาร เพราะภาษาเป็ น
สัญลักษณ์ที่มนุษย์ตกลงใช้ ร่วมกันในการสื่อสาร การสื่อความหมายในการสื่อสาร ซึ่งถือได้ ว่าเป็ น
หัวใจหลักของการสื่อสารในทุกครัง้ ผู้ส่งสารจึงต้ องศึกษาเรื่ องการใช้ ภาษา และสามารถใช้ ภาษา
ให้ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลนันๆ
้ เนื ้อหาของสาร และช่องทางหรื อสื่อ ที่ใช้ ในการสื่อสารในแต่
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ละครั ง้ และจะต้ องคานึง ถึงปฏิ กิริยาตอบกลับตลอดเวลา ซึ่ง ถื อได้ ว่าเป็ นการประเมิ นผลการ
สื่อสาร ที่จะทาให้ การสื่อสารประสบผลดีตรงตามวัตถุหรื อไม่ หรื อควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ ไข
ข้ อบกพร่องใด เพื่อที่จะทาให้ การสื่อสารเกิดผลตามที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพนันเอง
้
1) ทักษะการสื่อสารด้ านการติดต่อประสานงาน
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูนาชุมชนเกี่ ยวกับทักษะการสื่อสารด้ านการ
ติดต่อประสานงานพบว่า ผู้นา(ผู้สง่ สาร)ที่ดีมีทกั ษะในการสื่อสารที่ดีเนื่องจากการสื่อสารในการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงในทุกๆครัง้ นันจะต้
้ องอาศัยทักษะในการสื่อสารในทุกๆเรื่ องเป็ นอย่างมาก ไม่
ว่าจะเป็ นการพูดที่ต้องอาศัยทักษะการพูดและการโน้ มน้ าวใจที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับทุกฝ่ าย
เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นภายในชุมชนนันเองและนอกเหนื
้
อจากการมีทกั ษะ
ในการสื่อสารที่ดีแล้ วนันท่
้ านยัง เป็ นบุคคลที่มีความสามารถ ตามคาสัมภาษณ์ของผู้นาในแต่ละ
ท่านที่ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
“...ในช่วงเวลาที่ผา่ นมานันจั
้ งหวัดปทุมธานีมีการจัดระเบียบสถาน
บันเทิงอย่างต่อเนื่องโดยมีการดาเนินงานร่วมกัน และขอความร่วมมือจากทุกภาคฝ่ าย ล่าสุดได้ รับ
นโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ ปัญหาและจัดการปั ญหาสถานบันเทิงร่ วมกับ
นายอาเภอท่านอื่นๆและค้ นหามาตรการการปฏิบตั ิของผู้ประกอบการร้ านอาหารและร้ านจาหน่าย
สุราในชุมชนพรธิสาร เพื่อวางแนวทางในการจัดการปั ญหาสถานบันเทิงร่วมกัน...” (ผาชัย โปรี ยา
นนท์ , สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558)
“...ปั ญ หาสิ่ ง เสพติด และอบายมุข รอบมหาวิ ท ยาลัย ว่ า ตนมี
แนวคิดที่จะดาเนินการไปในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่ได้ มีการกาหนด
พื ้นที่ 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัยเป็ นเขตควบคุมการจาหน่ายสุรา ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบุรีนนก็
ั้
ได้ มี การลงมื อปฏิ บัติต ามแผนที่ ไ ด้ ก ล่า วไว้ อ ย่า งเคร่ ง ครั ด โดยของความร่ วมมื อ จากบุคลากร
เจ้ าหน้ าที่ อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหน่วยงานภาครัฐที่
ดูแลภายในพื ้นที่คลองหก เพื่อจัดการปั ญหาเรื่ องนี ้อย่างใกล้ ชิดและแก้ ไขปั ญหาดังกล่ าวที่เกิดขึ ้น
ภายในชุมชน...” (ประเสริฐ ปิ่ นปฐมรัฐ, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
“...ถ้ ามองย้ อนกลับไปเมื่อพ.ศ.2553 นันในการประชุ
้
มผู้บริ หาร
และคณาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ทุ ก ครั ง้ นัน้ ตัว กระผมเอง ยัง คงด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุรีในเวลานัน้ จะให้ ค วามส าคัญเป็ นอย่า งมากกับการ
ป้องกันปราบปรามและการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเป็ นอย่างมาก มีการติดต่อประสานงานและ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื ้นที่คลองหก เพราะปั ญหาดังกล่าวนันนั
้ บวันยิ่งได้ ทวีความรุ นแรง
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มากขึ ้น โดยยาเสพติดได้ เข้ าไปเจาะกลุ่มเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา...” (นายุทธ สงค์ธนาพิทกั ษ์ ,
สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
2) ทักษะการสื่ อ สารด้ านการขอความร่ วมมื อ และขอความ
ช่วยเหลือ
จากการสัมภาษณ์ผ้ นู าชุมชนเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารด้ านการขอ
ความร่วมมือ และขอความช่วยเหลือพบว่า เป็ นผู้ส่งสารที่มีความสามารถรอบด้ านและเป็ นบุคคล
ที่มีความสามารถด้ านการใช้ ภาษาอย่างดีเยี่ยม ใช้ ทั กษะการพูด การเจรจาในการสื่อสารในการ
ติด ต่อ เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ จากภาครั ฐ เอกชน หน่ ว ยงานราชการต่า งๆมากมาย และร่ ว ม
ปฏิบตั ิงานออกตรวจสถานบริ การจาพวกสถานบันเทิงเป็ นประจาจากทุกภาคฝ่ ายในการพันนา
และแก้ ปัญหาภายในชุมชนให้ เป็ นไปได้ ในทิศทางที่ดีขึน้ ตลอดเวลา และยังมีความเป็ นผู้นาที่มี
ทักษะการสื่ อสารที่ ดีม าก มี การใช้ การสื่ อสารอย่างเป็ นประโยชน์ ม ากที่ สุดในการจัดการและ
แก้ ปัญหาสถานบันเทิงบันเทิงที่เกิดขึ ้นภายในชุมชน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ความชานาญใน
การสื่อสาร ซึ่งจะทาให้ ผ้ สู ่งสารสามารถวิเคราะห์จุดประสงค์และความต้ องการในการสื่อ สารได้
รวมถึงรู้จกั เลือกสื่อ และภาษาที่เหมาะสมกับประชาชน ตามคาสัมภาษณ์ของผู้นาในแต่ละท่านที่
ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
“...ถ้ าพูดถึงปั ญหาสถานบันเทิงที่เกิดขึ ้นภายในชุมชนคลองหกนี ้
นันได้
้ เกิดขึ ้นมาเป็ นเวลานานหลายปี ช่วงพ.ศ.2553 ในเวลานันถื
้ อได้ ว่าเป็ นช่วงวิกฤตของชุมชน
คลองหก โดยเริ่ ม จากมี ข่ า วการร้ องเรี ย นปั ญ หาร้ านเหล้ า ใกล้ ส ถานศึก ษาเกื อ บทุก วัน จาก
ประชาชน และนักเรี ยนนักศึกษาที่ได้ รับผลกระทบ และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
(คลองหก) ตังอยู
้ ่ใกล้ กับแหล่งชุมชนคอลงหก ดังนันจึ
้ งมีผ้ ปู ระกอบสถานบันเทิงลงทุนสร้ าง ร้ าน
เหล้ าปั่ น และร้ านเหล้ า ผับ บาร์ หลายแห่งเปิ ดขายอยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยเป็ นจานวนมากเพื่อดึงดูด
กลุ่มนักศึกษา พบว่ามีร้านค้ ากระทาผิด ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึง
ต้ องการให้ มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริ งจัง...” (นาศักดิ์ อุทยั ศรี สม, สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม
2558)
“...อันที่จริ งแล้ วปั ญหาสถานบันเทิงที่เกิดขึ ้นภายในชุมชนที่เกิดขึ ้น
ในพื ้นที่คลองหกนันได้
้ เกิดขึ ้นมาหลายปี ทางเราได้ มีการแก้ ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด อาทิเช่น
กรณีตามที่ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นอาเภอคลองหลวง ได้ แจ้ งให้ องค์การบริ หารส่วน
ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ด าเนิ น การตามนโยบายของ
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กระทรวงมหาดไทย “ลดอบายมุข สร้ างสุขให้ สังคม” โดยการบูรณาการกับส่วนราชการในการ
บังคับใช้ กฎหมาย...” (มยุรี ศรี วตั ร, สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2558)
“...ได้ รับผิดชอบดาเนินการตรวจสอบสถานบันเทิง ในพื ้นที่บริ เวณ
หมู่ที่1 ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมีการร้ องเรี ยนว่า มีการ
ก่อสร้ างสถานบันเทิง โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ซึ่งทางกองช่างได้ ดาเนินการ
ออกตรวจ และติดคาสัง่ ประกาศระงับการก่อสร้ าง ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อ
คุณภาพที่ดีขึ ้น และเป็ นการแก้ ปัญหาสถานบันเทิงและจัดระเบียบชุ มชนอย่างถาวรและยัง่ ยืน...”
(ธีระพล บุญตาราวะ, สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2558)
“...ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางสถานีตารวจภูธรคลองห้ าได้ ดูแลและ
รับผิดชอบพื ้นที่บริ เวณชุมชนคลองหก และมีจดุ ตรวจย่อยพรธิสารอีก 1 แห่ง โดยมีการจัดเวรสาย
ตรวจร่ ว มกับ ต ารวจชุม ชนต าบลคลองหก ตลอด 24 ชั่ง โมง และที่ ผ่า นมานัน้ ต ารวจสถานี
ตารวจภูธรคลองห้ า นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ร่ วมกับ อาเภอคลองหลวง สาธารณสุขอาเภอ สรรพสามิตอาเภอคลองหลวง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อส.รั กษาดินแดน และหน่วยงานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี คสช.
พันนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์ ประชาชนในพื ้นที่คลองหก ดาเนินการร่ วมกันเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาสถานบันเทิงและปั ญหาต่างๆในชุมชนสืบต่อไป...” (ประเวทย์ ต้ นสมบูรณ์, สัมภาษณ์, 15
พฤษภาคม 2558)
“...ดิฉันจึงเป็ นตัวแทนในฐานะเจ้ าของหอพักทังสิ
้ ้น 84 หอพัก เพื่อ
ร่ วมประชุม และพูดคุยเพื่ อหาแนวทางแก้ ไ ขร่ วมกับ ต ารวจสถานี ต ารวจภูธ รคลองห้ า นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จัง หวัด ปทุม ธานี อ าเภอคลองหลวง
สาธารณสุขอาเภอ สรรพสามิ ต อาเภอคลองหลวง ก านัน ผู้ใ หญ่ บ้ าน อส.รั กษาดิน แดน และ
หน่วยงานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คสช. พันนาสังคมและความมัง่
คงของมนุษย์ ประชาชนในพื ้นที่คลองหกและการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวที่ ทุกภาคฝ่ ายได้ ร่วมมือกัน
...” (ศุภาวรรณ กาญจนเรื องโรจน์ , สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
3) ทักษะการสื่อสารด้ านการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ขา่ วสาร
จากการสัมภาษณ์ผ้ นู าชุมชนเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข่าวสารพบว่า ผู้นาทาหน้ าที่ผ้ สู ่งสารอย่างสมบูรณ์แบบ ตลอดจนมี
ลักษณะของการเป็ นผู้นาที่ดี มีความสามารถในการบริหารและแก้ ปัญหา เป็ นบุคคลที่ มีวิสยั ทัศน์ที่
ดีมองการแก้ ไขปั ญหาไว้ อย่างยัง่ ยืนและถูกต้ อง มีทกั ษะการใช้ ภาษาในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม การ
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พูดและเจรจาให้ ผ้ รู ับสารเกิดการคล้ อยตามได้ เป็ นอย่างดี ตามคาสัมภาษณ์ของผู้นาในแต่ละท่าน
ที่ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
“...ได้ มี ก ารรณรงค์ ป ระชาสัม พัน ธ์ ทุก ช่อ งทาง เพื่ อ สร้ างความ
เข้ าใจกับผู้ประกอบการสถานบันเทิง รวมทังรณรงค์
้
ในการสร้ างจิตสานึกให้ ผ้ ปู กครองและเยาวชน
ให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย มีการประชุมชี ้แจงและสร้ างความเข้ าใจแก่ผ้ ปู ระกอบการสถานบันเทิงแต่
ละประเภทโดยให้ ทาข้ อตกลงที่จะปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย นอกจากนันยั
้ งบูรณาการกับส่วน
ราชการ และยังไม่ลืมที่จะส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ าร่วมกิจกรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางศาสนา...” (ชมพู่ เพลัย, สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2558)
“...จากสถานการณ์ ปัญหาสถานบันเทิงที่เกิดขึน้ ภายในชุมชน
คลองหกนัน้ และส่งผลกระทบมายังนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของเรา
โดยตรง ทางเราได้ เ ป็ นห่วงและกัง วลเป็ นอย่างมาก ได้ มี การประชาสัม พันธ์ ทางเว็บไซด์ และ
จัดพิมพ์เอกสารให้ ความรู้ เกี่ ยวกับสถานบันเทิง ความรู้ เกี่ ยวกับกฎหมาย และข้ อบังคับใช้ หาก
กระทาความผิ ดอยู่เ สมอ ทางด้ านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ได้ ทาหนัง สื อเชิ ญ
ผู้ประกอบการร้ านเหล้ าและสถานบันเทิง รอบมหาวิทยาลัย ตารวจสถานีตารวจภูธ รคลองห้ า
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหกเพื่อประชุมและหารื อพร้ อมกันเพื่อแก้ ไขปั ญหา...” (วิรัช
โหตระไวศยะ, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
สรุ ปได้ ว่าจะเห็นจากผู้ที่ให้ การสัมภาษณ์จานวน 10 คนนันล้
้ วนแต่เป็ นบุคคลที่
เป็ นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับข้ อมูล และสภาพปั ญหาภายในของชุมชน และการจัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบชุมชน “กรณีศกึ ษา สถานบันเทิง ชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี” เป็ นอย่างดี และการสื่อสารนันจะประสบความส
้
าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรื อไม่
นัน้ ส่วนใหญ่ไม่มากก็น้อยนันล้
้ วนขึ ้นอยู่กบั ผู้นา(ผู้ส่งสาร)เป็ นสาคัญ เนื่องจากผู้ส่งสารนันจะต้
้ อง
ทาการสื่อสารให้ ได้ ผลและเกิดประโยชน์มากที่สดุ ในการสื่อสารนันๆ
้ และจะต้ องทาความเข้ าใจใน
เรื่ ององค์ประกอบในการสื่อสาร และรวมถึ งเรื่ องปั จจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับระบบการรับรู้
ระบบการคิด ระบบการเรี ยนรู้ ระบบการจดจา ผู้ส่งสารจะต้ องคานึงถึงบริ บทในการสื่อสาร และ
ค านึง ถึ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่แ วดล้ อ มที่ มี ส่ว นในการก าหนดรู้ ความหมายหรื อ ความเข้ า ใจในการสื่ อ สาร
คานึงถึงกรอบแห่งการอ้ างอิงในการสื่อสารทุกๆครัง้ เนื่องจากมนุษย์ทกุ คนนันจะมี
้
พื ้นความรู้ทกั ษะ
เจตคติ ค่านิ ย ม สัง คม ประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่ง ถ้ า คู่สื่ อสารใดมี ก รอบแห่ง การอ้ า งอิ ง คล้ า ยกัน
ใกล้ เ คีย งกัน จะส่ง ผลทาให้ การสื่ อสารนัน้ ๆง่ ายขึน้ การสื่ อ สารจะมี ประสิท ธิ ผลมากที่ สุดนัน้
เกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อผู้สง่ สารนันท
้ าการส่งสารอย่างมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน ผ่านสื่อหรื อช่องทางที่มีความ
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เหมาะสม และผู้ส่ง สารนัน้ ควรเตรี ยมตัวและเตรี ยมการล่วงหน้ าเพื่ อทาให้ การสื่ อสารราบรื่ น
สะดวก และรวดเร็ ว เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ ไขได้ ทนั ท่วงทีหากจะเกิดอุปสรรค์ที่
จุดใดจุดหนึง่ ระหว่างการสื่อสารนันเอง
้
4.2.1.2 คุณลักษณะของผู้สง่ สาร
กลุ่มผู้นาชุมชนที่เป็ นผู้ส่งสาร ในที่นี ้หมายถึง นายอาเภอคลองหลวง ผู้นาชุมชน
หรื อนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล รองปลัดองค์การ
บริ หารส่วนตาบล ผู้อานวยการกองช่าง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคลองห้ า นายกสมาคม
หอพักเอกชนคลองหก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองอธิ การบดีฝ่าย
กิ จ การนัก ศึกษา มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลธัญบุรี และอดี ตอธิ การบดีม หาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็ นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทังหมดนั
้
นจ
้ านวน 10 คน เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพปั ญหาภายในของชุมชน และการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและ
สถานบันเทิง ชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้นา
ชุมชน ในประเด็นดังต่อไปนี ้
1) บุคลิกภาพของผู้สง่ สาร
บุคลิกภาพโดยรวม เป็ นบุคคลที่มีมนุษย์สมั พันธ์ ที่ดีเยี่ยม มีความ
สุภาพนอบน้ อม มีกิริยามารยาทที่ดีไม่จะเป็ นภาษาพูด ภาษาเขียน หรื อภาษากายที่แสดงออกมา
ในการสื่อสารในแต่ละครัง้ เป็ นบุคคลที่มีอุปนิสยั จิตใจดี มีความเอื ้อเฟื อ้ เผยแพร่ โอบอ้ อมอารี ต่อ
บุคคลอื่น มีความเสียสละต่อสังคมโดยรวม ชุมชนและส่วนรวมเสมอๆ มีการวางตัวที่ดีและไม่ถือ
ตัวแม้ พบเจอบุคคลที่ตา่ งฐานะต่างชนชัน้ ส่งผลให้ ประชาชนเกิดการยอมรับ เกิดความศรัทธาและ
นับถือเป็ นอย่างมาก
2) ความรู้และความสามารถของผู้สง่ สาร
ด้ านความรู้ของผู้ส่งสาร กลุ่มผู้นาชุมชนที่เป็ นผู้ส่งสาร ซึ่งเป็ นผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทังหมดจ
้
านวน 10 คน ซึ่งบุคคลทังหมดที
้
่ได้ กล่าวมานันล้
้ วนแต่เป็ นผู้ที่ให้ ข้อมูล
และลงมือแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับ สภาพปั ญหาภายในของชุมชน และการจัดการการสื่อสารเพื่อการ
จัดระเบีย บชุม ชนและสถานบันเทิง ชุม ชนคลองหก จัง หวัดปทุม ธานี มาโดยตลอดจนกระทั่ง
ประสบความสาเร็ จ ซึ่งจะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็ นการดารงตาแหน่งต่างๆนัน้ ได้ รับการ
คัดเลือกและแต่งตังจากทางภาครั
้
ฐเกือบทุกคน แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของบุคคลนันๆที
้ ่มีอย่าง
เต็มเปี่ ยม
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ด้ านความสามารถของผู้ส่งสาร กลุ่มผู้นาชุมชนที่เป็ นผู้ส่งสาร ซึ่ง
เป็ นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทังหมดจ
้
านวน 10 คนนัน้ ล้ วนแต่เป็ นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถ
อย่างเปี่ ยมล้ น ไม่วา่ จะเป็ นความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาสถานบันเทิงภายในพื ้นที่ชมุ ชนคลอง
หก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรื อความสามารถในการจัดการปั ญหา
ด้ านอื่ นๆในหน้ าที่ง านของตน ซึ่ง ด้ วยประสบการณ์ การทางานและการดารงตาแหน่งในแต่ละ
บุคคล ส่งผลให้ เกิดความเชี่ยวชาญในงานด้ านบริ หารการจัดการปั ญหา การแก้ ไขปั ญหา การ
วางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆได้ อย่างดีทีเดียว
3) คุณสมบัตใิ นการสื่อสาร
คุณสมบัติในการสื่อสารซึ่งถือเป็ นการเชี่ยมโยงสารไปยังผู้รับสาร
ซึ่งคุณสมบัติของผู้นาชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทัง้ หมดนันจ
้ านวน 10 คน เป็ นผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปั ญหาภายในของชุมชน และการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน “กรณีศกึ ษา
สถานบันเทิง ชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ” ซึ่งได้ จากการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล และการสัมภาษณ์ได้ วิเคราะห์คณ
ุ สมบัตใิ นการสื่อสาร ดังนี ้
ความสามารถในการพูด ผู้นาชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทัง้ หมดนัน้
จานวน 10 คนมีสามารถในการสื่อสารด้ วยการพูด การเจรจา และการต่อรองเป็ นอย่างมากในการ
ประชุมแก้ ปัญหาสถานบันเทิงภายในชุมชน หรื อปั ญหาการจัดระเบียบชุมชนในแต่ละครัง้ เพราะ
จากภาษาที่เลือกใช้ ในการสื่อสารเป็ นภาษาที่เข้ าใจง่าย มีความถูกต้ อง มีการพูดที่ชดั เจนมีความ
น่าเชื่อถือสูง
ความสามารถในการรับฟั ง ผู้นาชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทัง้ หมดนัน้
จานวน 10 คนนันไม่
้ ได้ มีความสามารถเพียงการพูดเท่านัน้ แต่ยงั มีความสามารถในการเป็ นผู้รับ
ฟั งที่ดีอีกด้ วย เนื่องจากในการร่ วมประชุมเพื่อ แก้ ไขปั ญหาสถานบันเทิงภายในชุมชน หรื อปั ญหา
การจัดระเบียบชุมชนในแต่ละครัง้ นัน้ ล้ วนจะต้ องรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากทุกภาค
ฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน หรื อผู้ประกอบการสถานบันเทิง
เพื่อเป็ นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนาพาไปสูผ่ ลประสบความสาเร็จในการสื่อสารในครัง้ นันๆ
้
ความสามารถในการโน้ ม น้ าวใจ ผู้นาชุม ชนที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ อง
ทังหมดนั
้
นจ
้ านวน 10 คนนันมี
้ คณ
ุ สมบัตทิ ี่สาคัญอย่างหนึง่ ก็คือ การโน้ มน้ าว เพราะถือเป็ นสิ่งหนึ่ง
ที่สาคัญเป็ นอย่างมากในการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสถานบันเทิงทุกๆครัง้ ในการสื่อสารในแต่ละครัง้
ต้ องอาศัยการสื่อสาร การพูด การเจรจาที่ผ้ สู ่งสารสามารถโน้ มน้ าวใจผู้ส่งสารให้ เกิดการคล้ อย
ตาม และเข้ าใจกับการสื่อสารในครัง้ นันๆนั
้ นถึ
้ งจะถือว่าเป็ นการสื่อสารที่ประสบความสาเร็จ
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ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นนันจึ
้ งสรุปได้ ว่าคุณลักษณะทัว่ ไปของผู้นาที่ดีนนจะต้
ั้
องมี
ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ ปัญหา พร้ อมที่จะให้ คาแนะนาปรึ กษาอย่างมีเหตุ
และผล สามารถที่จะชี แ้ นะทางที่จะทาให้ เกิดการประสานงาน เกิดความร่ วมมือ ร่ วมทางาน
ด้ วยกัน ระหว่างประชาชนในการแก้ ปัญหาต่างๆ มีความเต็มใจที่จะยอมรับฟั งความบกพร่องของ
ตนเอง และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ลืมที่จะคานึงถึงสิทธิมนุษยชน ไม่เป็ นบุคคลที่
ผูกขาดการตัดสินใจใดๆทังสิ
้ ้น และสุดท้ ายคือต้ องคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตัว
4.2.1.3 ประเภทของผู้สง่ สาร
กลุ่ม ผู้น าชุม ชนที่ เ ป็ นผู้ส่ง สาร ในที่ นี ห้ มายถึ ง ผู้ที่มี ส่ว นเกี่ ยวข้ องทัง้ หมดนัน้
จานวน 10 คนโดยแบ่งตามประเภทผู้นาดังต่อไปนี ้
ซึ่งผู้นาโดยโครงสร้ าง (The Structure Leader) ในที่นี ้ทังหมดจ
้
านวน 9 คน ซึ่ง
ผู้นาในลักษณะนี ้จะมีความเป็ นผู้นาที่ได้ รับการแต่งตังจากเจ้
้
าหน้ าที่ของทางราชการ ซึ่งเป็ นไป
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทางการได้ กาหนดไว้ ดารงอยู่ในตาแหน่งต่างๆ ได้ แก่ นายอาเภอคลอง
หลวง นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล รองปลัดองค์การ
บริ ห ารส่ว นต าบล ผู้อ านวยการกองช่ า ง ผู้ก ากับ การสถานี ต ารวจภู ธ รคลองห้ า อธิ ก ารบดี
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญบุรี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายกิ จ การนัก ศึกษา มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งคือ
ผู้น าโดยโครงสร้ าง จะมี อ านาจหน้ า ที่ เ ป็ นไปตามกฎหมายบัง คับ ให้ มี และกระท าได้ ต าม
กฎระเบียบข้ อบังคับของทางราชการ จะกระทาการนอกเหนือจากอานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
มิได้ ทังนี
้ ้ผู้นาโดยโครงสร้ างดังกล่าว คือ ลักษณะของการเป็ นผู้นาแบบเป็ นทางการนันเอง
้
และส่วนผู้นาโดยธรรมชาติ (The Natural Leader) ในที่นี ้ 1 คน ซึ่งผู้นาใน
ลักษณะที่จะเป็ นผู้นาซึ่งเลือกโดยหมู่คณะ (The group-selected leader) เป็ นผู้นาที่เกิดจากการ
เลือกบุคคลในหมู่คณะเดียวกัน แล้ วเสริ มสร้ างอิทธิพลของเขาในฐานะที่เป็ นผู้นาขึ ้นมา เพราะใน
สัง คมการเมื อ งระบอบประชาธิ ป ไตย การเลื อ กผู้น าเป็ นวิ ธี ที่ มี ผ ลในด้ า นการจูง ใจผู้ที่ ถูก น า
เนื่องจากคนเหล่านี ้ต่างเชื่อว่า เขาสามารถไว้ วางใจการดาเนินนโยบายบริ หารของผู้นาได้ ได้ แก่
นายกสมาคมหอพักเอกชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้นา
ชนิดนี ้เองที่จะนากลุ่มไปสู่จุดหมายได้ เป็ นผลสาเร็ จ ผู้นาประเภทนี ้ ได้ แก่ พ่อค้ าในหมู่บ้าน อดีต
ผู้นาชุมชน ผู้ที่เคยเป็ นบุคคลที่มีอานาจ ผู้ที่มีฐานะทางการเงิน เป็ นต้ น
กล่าวโดยสรุป ผู้นาชุมชนนันคื
้ อบุคลที่มีความเชี่ยวชาญด้ านใดด้ านหนึ่งในชุมชน
มีอิทธิพลในการจัดการสิ่งต่างๆภายในชุมชน ในที่ นี ้คือมีความสามารถในการจัดการปั ญหาสถาน
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บันเทิง ร่วมถึงการจัดระเบียบชุมชน และส่งผลให้ เกิดผลสาเร็ จ ทาให้ ชมุ ชนมีการพันนาขึ ้นในทาง
ที่ดี ทังนี
้ ้ลักษณะของผู้นาชุมชนอาจมาได้ จาก 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ผู้นาโดยโครงสร้ าง และผู้นา
โดยธรรมชาติ นันเอง
้
4.2.2 เนือ้ หาสารที่ผ้ ูส่งสารใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน
เนื อ้ หาสารที่ ผ้ ูส่ง สารใช้ ในการจัดการการสื่ อสารเพื่ อการจัดระเบียบชุม ชนและสถาน
บันเทิง ชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี คือ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ยกตัวอย่างเช่น การห้ ามขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรื อบริ เวณวัดหรื อสถานที่
สาหรั บปฏิ บัติพิธี ก รรมทางศาสนา สถานบริ ก ารสาธารณสุขของรั ฐ สถานพยาบาล สถานที่
ราชการ หอพัก สถานศึกษา ร้ านค้ าในบริ เวณสถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงสวนสาธารณะของทาง
ราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป และบทลงโทษจะต้ องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บนอกจากนี ้ยังมีพระราชบัญญัติตา่ งๆ
อีกมากมายที่ผ้ ูส่ง สารใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน กรณี ศึกษา สถาน
บั น เทิ ง ชุ ม ชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ มธานี อาทิ เ ช่ น
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่ใช้ ในการดาเนินคดีและแจ้ งให้ ผ้ ูประกอบการสถาน
บันเทิงที่มีการดาเนินการก่อสร้ างโดยไม่ได้ รับอนุญาต และข้ อบัญญัติ เรื่ อง การควบคุมกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 เป็ นต้ น
4.2.2.1 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
1) เพื่อให้ การดาเนินงานการแก้ ปัญหาสถานบันเทิง และการจัด
ระเบียบชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ลดผลกระทบ ลดอุบัติ เ หตุ ลดการเกิ ด อาชญากรรม และ
ผลกระทบอีกมากมายที่เกิดจากปั ญหาสถานบันเทิง และการจัดระเบียบชุมชน คลองหก ตาบล
คลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3) เพื่อลดจานวนนักดื่มหน้ าที่ใหม่ที่เป็ นเยาวชนของชุมชนคลองหก
ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
4.2.2.2 การกาหนดผู้รับสารและกลุม่ เป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมาย คือ ประชากรที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองหก ตาบลคลอง
หก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้รับสาร ซึ่งประชากรในพื ้นที่ชมุ ชนคลอง
หกมี ทงั ้ หมด 14 หมู่บ้าน มี ประชากรในชุม ชนจานวน 11,125 คน จานวนครั วเรื อน 5,063
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ครัวเรื อน เนื่องจากมีความต้ องการให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้ าใจและรับรู้เกี่ยวกั บสถานการณ์
ปั ญหาสถานบันเทิงภายในชุมชน รับรู้ วิธีการเตรี ยมการรับมือกับสถานการณ์ปัญหาสถานบันเทิง
ภายในชุมชน รับรู้นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน รับรู้มาตรการในการ
จัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน รับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดระเบียบสถานบันเทิง รับรู้
บทลงโทษในการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
4.2.2.3 เนื ้อหาหลักของสาร
ในด้ า นของเนื อ้ หาสารจากที่ ผ้ ูส่ง สารใช้ ใ นการจัด การการสื่ อ สารเพื่ อ การจัด
ระเบี ย บชุม ชนและสถานบัน เทิ ง ชุม ชนคลองหก จัง หวัด ปทุม ธานี คือ พระราชบัญ ญัติ และ
กฎหมายข้ องบังคับต่างๆนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการเน้ นให้ ผ้ รู ับสารเข้ าใจและรับรู้ ถึงนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน รับรู้ มาตรการในการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายใน
ชุมชน รับรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดระเบียบสถานบันเทิง รับรู้ บทลงโทษในการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน เพื่อจะได้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์
4.2.2.4 หลักฐานสนับสนุน
นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน รวมถึงมาตรการใน
การจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุม ชน และกฎหมายและบทลงโทษที่เกี่ ยวข้ องกับการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงในการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชนนันได้
้ นามาจากพระราชบัญญัติ
และกฎหมายข้ องบังคับต่างๆนัน้ มาจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ภูมิ พ ลอดุล ยเดช ป.ร. ให้ ไ ว้ ณ วัน ที่ 6 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2551เป็ นปี ที่ 63 ในรั ช กาลปั จ จุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
4.2.3 ช่ องทางการสื่อสารที่ใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน
4.2.3.1 สื่อบุคคล
ซึ่งสื่อกลางที่สาคัญในการช่วยประสานคนให้ ร่วมแรงร่ วมใจกัน คือ “ผู้นา” ผู้ที่
เป็ นบุคคลที่จะมาช่วยประสานกาลังแรงใจและสมองในการทางานร่ วมกันในทางที่ดีเป็ นธรรม
ให้ กบั สังคม เหตุนี ้งานในการพันนาชุมชน ผู้นาชุมชนถือว่า เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่
ระดมทรัพยากรในด้ านต่างๆ เพื่อใช้ ในกิจกรรมการพันนา และเพื่อให้ งานพันนานันไปสู
้ ่จดุ หมาย
ได้ ดีขึ ้น
ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ กลุม่ ผู้นาชุมชนที่เป็ นผู้ส่งสาร ในที่นี ้หมายถึง นายอาเภอคลอง
หลวง ผู้นาชุมชน หรื อนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ผู้อานวยการกองช่าง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคลองห้ า
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นายกสมาคมหอพักเอกชนคลองหก อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอง
อธิ การบดีฝ่ ายกิ จ การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี และอดีตอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็ นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทังหมดนั
้
นจ
้ านวน 10 คน ซึ่ง
ผู้นาทัง้ 10 คนมีการใช้ กลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อการแก้ ปัญหาสถานบันเทิ ง และการจัดระเบียบ
ชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และได้ ขอความร่ วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาครัฐ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า เป็ นผู้นาที่สามารถแก้ ไขปั ญหา และ
รับมือกับสถานการณ์ได้ อย่างดี สามารถนาพาประชาชนในชุมชนคลอง 6 ให้ มีการดารงชีวิตที่ ดี
และมีการใช้ การสื่ อสารที่ถูกต้ องและก่อให้ เกิดประโยชน์ นาประสบการณ์ และความรู้ ที่ได้ จาก
ท้ องถิ่นตนนันมาพั
้
นนาในปั จจุบนั นี ้ชุมชนคลอง 6 มีวิถีชีวิตที่ดีขึ ้น
4.2.3.2 สื่อเฉพาะกิจ
หลัง จากมี ก ารจัด ประชุม ชี แ้ จงและสร้ างความเข้ า ใจแก่ ผ้ ูประกอบการสถาน
บันเทิงแต่ละประเภทโดยให้ ทาข้ อตกลงที่จะปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย กับส่วนราชการ อาเภอ
คลองหลวง ,สภ.คลองห้ า ,สาธารณสุขอาเภอ ,สรรพสามิตอาเภอคลองหลวง ,กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน ,
อส.รั กษาดินแดน และหน่วยงานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี คสช.
พันนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์ ประชาชนในพื ้นที่คลองหกแล้ วนัน้ เพื่อเป็ นการบังคับใช้
กฎหมายให้ ครอบคลุมในทุกฐานความผิด ดังนันทางชุ
้
มชนจึงได้ จดั ทาป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน
ชุมชน และมีการแจกเอกสาร เพื่อทาความเข้ าใจตรงกันในการบังคับใช้ กฎหมาย และดาเนินการ
กับ ผู้ที่ ฝ่ าฝื นกฎหมายอย่างจริ ง จัง และต่ อ เนื่ อ ง และได้ จัดลานกิ จ กรรมด้ านดนตรี และศิล ปะ
นอกเหนือจากกิจกรรมกีฬาต่างๆเพื่อปลูกฝั งจิตสานึกและค่านิยมที่ดีให้ เยาวชนภายในชุมชน และ
ยังไม่ลืมที่จะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ าร่วมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ศาสนา อาทิเช่น
1) การประชุมประชาคมค้ นหามาตรการการปฏิบตั ขิ องผู้ประกอบการ
ร้ านอาหารและร้ านจาหน่ายสุราในชุมชนพรธิสาร
2) โครงการ “ลดอบายมุข สร้ างสุขให้ สงั คม”
3) จัดตังศู
้ นย์รับร้ องเรี ยนสิ่งเสพติด อบายมุข และสิ่งมึนเมา
4.2.3.3 สื่อใหม่
เมื่อกล่าวถึงสื่อใหม่กบั ชุมชนคลองหก นันเป็
้ นเรื่ องที่เข้ าถึงง่ายเพราะ ชุมชนคลอง
หก ในปั จจุบนั มีความเจริ ญเป็ นอย่างมาก มีประชากรจานวนมาก มีความทันสมัยครบครัน ทาให้
การพันนาในการติดต่อสื่อทางโลกอินเตอร์ เน็ตเป็ นเรื่ องที่ใกล้ ตวั สาหรับผู้คนในชุมชน จากการเก็บ
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ข้ อมูล การสังเกต สอบถามและลงพืน้ ที่ ผู้ศึกษาพบว่า ผู้คนในชุมชนหรื อประชาชนที่ ต้องการ
ติดตามข้ อมูลข่าวสารสามารถ เข้ าไปชมได้ หรื อติดตามได้ ที่ชอ่ งทางดังนี ้
1) http://www.klonghok.go.th เว็บไซด์ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูล
ข่าวสารครอบคลุมทุกเรื่ องในพื ้นที่ชมุ ชนคลองหก จัดทาขึ ้นโดย องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก
2) ช่องทางติดต่อทาง Facebook โดยใช้ ชื่อเพจว่า “ที่นี่คลอง6” มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลข่าวสาระ สาระและความบันเทิงที่เกิดขึ ้นในชุมชน
3) ช่องทางติดต่อทาง Facebook โดยใช้ ชื่อเพจว่า “สถานีตารวจภูธร
คลองห้ า” มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางเพื่อประชาสัมพันธ์ บอกกล่าว
ลงข่าวสารอีกด้ วย
4.2.3.4 สื่อวิทยุชมุ ชน
ถ้ ากล่าวถึงสื่อวิทยุในชุมชนคลองหกนันผู
้ ้ คนในชุมชนจะรู้จกั ดี จิตอาสาช่วยเหลือ
บริ เวณพื ้นที่หมู่บ้านพรธิสาร ชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เพื่อเป็ นศูนย์ เพื่อช่วยเหลือ และแจ้ งเหตุด่วนเหตุร้าย ภายในชุมชน กรณีตวั อย่าง ในการสื่อสาร
เพื่อการแก้ ปัญหาสถานบันเทิง และการจัดระเบียบชุมชน และอีกกรณีคือในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ที่ผ่านมา มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ ้นเนื่องจากมีวนั หยุดยาวติดกัน 5 วัน ซึ่งโอกาสการเกิดอุบตั ิเหตุสงู มาก
สื่อวิทยุในชุมชนคลองหกนันจึ
้ งเป็ นอีกช่องทางในการสื่อสารอีกช่องทางหนึง่ ที่มีประสิทธิภาพ
1) “อาสาสมัครศูนย์เหยี่ยวเวหาปทุมธานี” ศูนย์วิทยุปทุมธานี
2) มูลนิธิร่วมกตัญญู (ในส่วนของหน่วยกูชีพ)
4.2.3.5 สื่อมวลชน
มีการจัดประชมประชุมชี ้แจงและสร้ างความเข้ าใจแก่ผ้ ปู ระกอบการสถานบันเทิง
แต่ละประเภทโดยให้ ทาข้ อตกลงที่จะปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย นอกจากนันยั
้ งบูรณาการกับ
ส่วนราชการ อาเภอคลองหลวง ,สภ.คลองห้ า ,สาธารณสุขอาเภอ ,สรรพสามิตอาเภอคลองหลวง ,
กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน ,อส.รักษาดินแดน และหน่วยงานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธั ญ บุ รี คสช. พั น นาสัง คมและความมั่ง คงของมนุ ษ ย์ ประชาชนในพื น้ ที่ ค ลองหก
ผู้ประกอบการสถานบันเทิง และที่ ขาดไม่ไ ด้ คือ สื่ อมวลชน ในการถ่ายทาและมี หน้ าที่เผยแพร่
ข่าวสารและข้ อมูลที่ถกู ต้ องในระหว่างที่ชมุ ชนมีการจัดการกับปั ญหาดังกล่าว
สรุ ปได้ ว่า การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง ชุมชนคลอง
หก จังหวัดปทุมธานี มีการเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารเพื่อขจัดปั ญหาผ่านช่องทางสื่อต่างๆแบบ
บูรณาการอย่างครบถ้ วนผ่านสื่อมากมาย อาทิเช่น การเลือกใช้ สื่อบุคคลในการพูดและชักจูงให้
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เกิดการคล้ อยตามและเพื่อใช้ เจรจาในการสื่อสารในการแก้ ปัญหา การเลือกใช้ สื่อเฉพาะกิจเพื่อจัด
กิ จ กรรมเพื่ อ ดึง ดูด คนเพื่ อมาท าความเข้ า ใจให้ ไ ปในทิศทางเดีย วกัน การเลื อกใช้ สื่ อใหม่เพื่ อ
ต้ องการให้ ประชาชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ รับทราบและเข้ าถึงปั ญหาได้ อย่างรวดเร็ ว การเลือกใช้
สื่อวิทยุชมุ ชนเพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ในการประสานงานและขอความร่วมมือในการแก้ ไขปั ญหา
หากเกิดสถานการณ์ตา่ งๆขึ ้นในบริ เวณคลองหก และสุดท้ าย การเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารผ่าน
สื่อมวลชน จึงแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าชุมชนคลองหกนัน้ มีการใช้ สื่อทางช่อทางต่างๆอย่าง
ครบถ้ วนเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้องการจะเป็ น

บทที่ 5
ทัศนคติของผู้รับสารต่ อการศึกษาเรื่ องการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
การศึกษาเรื่ องการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลอง
หก จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อการศึกษาเรื่ องการจัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี ในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลจาก
ประชาชนในชุมชนจานวนทังสิ
้ ้น 200 คน โดยได้ วิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบของตารางพร้ อมการ
บรรยายเชิงพรรณนา แบ่งผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบภายในชุมชน
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
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5.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่าง 200 คน ผู้วิจยั ได้
นาเสนอในรูปแบบของจานวนและร้ อยละ ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 5.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
100
100
200

ร้ อยละ
50.0
50.0
100.0

จากตารางที่ 5.1 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีจานวนเท่ากัน โดยคิดเป็ น
ร้ อยละ 50.0
ตารางที่ 5.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
15-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป
รวม

จานวน
27
61
53
36
23
200

ร้ อยละ
13.5
30.5
26.5
18.0
11.5
100.0

จากตารางที่ 5.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 21-25 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30.5
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 26-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 26.5 อายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 18.0 อายุ 1520 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 13.5 และอายุ 41 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 11.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.3 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้ าง
เป็ นหม้ าย
รวม

จานวน
124
60
12
4
200

ร้ อยละ
62.0
30.0
6.0
2.0
100.0

จากตารางที่ 5.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 62.0
รองลงมา คือ มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 30.0 หย่าร้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 6.0 และเป็ นหม้ าย
คิดเป็ นร้ อยละ 2.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.4 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามศาสนา
ศาสนา
พุทธ
คริ สต์
อิสลาม
อื่นๆ
รวม

จานวน
174
16
9
1
200

ร้ อยละ
87.0
8.0
4.5
0.5
100.0

จากตารางที่ 5.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นบั ถื อศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้ อยละ 87.0
รองลงมา คือ นับถือศาสนาคริ สต์ คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 ศาสนาอิสลาม คิดเป็ นร้ อยละ 4.5 และ
ศาสนาอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.5 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

จานวน
16
41
40
94
9
200

ร้ อยละ
8.0
20.5
20.0
47.0
4.5
100.0

จากตารางที่ 5.5 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ มี ระดับการศึกษาสูง สุดอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 47.0 รองลงมา คือ มัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 20.5 ระดับปวช./ปวส.
คิดเป็ นร้ อยละ 20.0 ระดับต่ากว่ามัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 และระดับปริ ญญาโท คิดเป็ น
ร้ อยละ 4.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.6 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
รับจ้ างทัว่ ไป
ไม่มีอาชีพ (พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
รวม

จานวน
63
28
15
23
47
13
11
200

ร้ อยละ
31.5
14.0
7.5
11.5
23.5
6.5
5.5
100.0

จากตารางที่ 5.6 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 31.5
อันดับ 2 ได้ แก่ ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัท /ลูกจ้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 23.5 และอันดับ 3 คือ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย คิดเป็ นร้ อยละ 14.0
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ตารางที่ 5.7 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,001 บาท
รวม

จานวน
8
45
77
45
25
200

ร้ อยละ
4.0
22.5
38.5
22.5
12.5
100.0

จากตารางที่ 5.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ ตอ่ เดือนอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 38.5 อันดับ 2 คือ 5,001-10,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท มีจานวนเท่ากัน
คิดเป็ นร้ อยละ 22.5 และอันดับ 3 คือ มากกว่า 20,001 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.5
ตารางที่ 5.8 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามความถี่ในการเข้ าใช้ สถาน
บันเทิง
ความถี่ในการเข้ าใช้ สถานบันเทิง
สัปดาห์ละครัง้
2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
เดือนละครัง้
2-3 ครัง้ ต่อเดือน
อื่นๆ
รวม

จานวน
23
28
57
23
69
200

ร้ อยละ
11.5
14.0
28.5
11.5
34.5
100.0

จากตารางที่ 5.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกตอบอื่นๆ เนื่องจากเข้ าใช้ สถาน
บันเทิงในช่วงที่แตกต่างจากตัวเลือกที่กาหนดไว้ คิดเป็ นร้ อยละ 34.5 อันดับ 2 คือ เข้ าใช้ สถาน
บันเทิงเดือนละครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 28.5 และอันดับ 3 เข้ าใช้ สถานบันเทิง 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิด
เป็ นร้ อยละ 14.0 ตามลาดับ
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5.2 ส่ วนที่ 2 การรั บรู้ ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบภายในชุมชน
การวิเคราะห์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
ภายในชุมชน ผู้วิจยั ได้ นาเสนอในรูปแบบของตาราง ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 5.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายในชุมชน
การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการ
จัดระเบียบภายในชุมชน
1. การรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชน
1.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงในชุมชนจากผู้นาชุมชน
1.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงจากการจัดกิจกรรมภายในชุมชน
1.3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงจากป้ายประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน
1.4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงจากสือ่ อินเทอร์ เน็ต
1.5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงจากสือ่ โทรทัศน์
1.6 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงจากบุคคลในชุมชน อาทิ ครอบครัว
เพื่อนบ้ าน
1.7 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงจากเอกสารเผยแพร่ภายในชุมชน

ค่ าเฉลี่ย

( )

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

แปลความหมาย

3.34

.921

รับรู้ปานกลาง

3.23

.964

รับรู้ปานกลาง

3.01

.802

รับรู้ปานกลาง

3.50

1.152

รับรู้สงู

3.44

1.050

รับรู้สงู

3.41

.903

รับรู้สงู

3.16

.945

รับรู้ปานกลาง

จากตารางที่ 5.9 พบว่า การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อในชุมชน กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงจากสื่ออินเทอร์ เน็ต สื่อโทรทัศน์ และจากบุคคลใน
ชุมชนในระดับการรั บรู้ที่สงู โดยมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด 3.50, 3.44 และ 3.41 ตามลาดับ รองลงมา คือ
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ เกี่ ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงจากผู้นาชุมชน จากการจัดกิจกรรม
ภายในชุมชน จากเอกสารเผยแพร่ภายในชุมชน และจากป้ายประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนในระดับ
การรับรู้ปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.34, 3.23, 3.16 และ 3.01 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายในชุมชน
การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการ
จัดระเบียบภายในชุมชน
2. การรับรู้เกี่ยวกับประเด็นการจัดการการสือ่ สาร
เพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
2.1 การรับรู้เกี่ยวกับการสถานการณ์ปัญหาสถาน
บันเทิงภายในชุมชน
2.2 การรับรู้วธิ ีการเตรี ยมการรับมือกับสถานการณ์
ปั ญหาสถานบันเทิงภายในชุมชน
2.3 การรับรู้นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน
2.4 การรับรู้มาตรการในการจัดระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน
2.5 การรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิง
2.6 การรับรู้บทลงโทษในการจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน
ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน

ค่ าเฉลี่ย

( )

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

แปลความหมาย

3.35

.788

รับรู้ปานกลาง

3.00

.842

รับรู้ปานกลาง

3.16

.876

รับรู้ปานกลาง

3.06

.960

รับรู้ปานกลาง

2.97

.935

รับรู้ปานกลาง

3.10

.910

รับรู้ปานกลาง

3.27

.856

รับรู้ปานกลาง

จากตารางที่ 5.10 พบว่า การรับรู้ เกี่ ยวกับประเด็นการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับการสถานการณ์ปัญหาสถาน
บันเทิงภายในชุมชน รับรู้นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน รับรู้บทลงโทษ
ในการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน รับรู้มาตรการในการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายใน
ชุม ชน รั บรู้ วิธี การเตรี ยมการรับมื อกับสถานการณ์ ปัญหาสถานบันเทิง ภายในชุม ชน และรั บรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงในระดับการรับรู้ปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดอยู่
ที่ 3.35, 3.16, 3.10, 3.06, 3.00 และ 2.97 ตามลาดับ สาหรับในภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.27
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5.3 ส่ วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน
การวิเ คราะห์ ทัศนคติเ กี่ ยวกับการจัดการการสื่ อสารเพื่ อการจัด ระเบียบสถานบันเทิ ง
ภายในชุมชน ผู้วิจยั ได้ นามาเสนอในรูปแบบของตาราง ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 5.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติที่ประชาชนมีต่อการจัดการ
การสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร)
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการ
จัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร
1.ท่านคิดว่าผู้นาชุมชนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
2. ท่านคิดว่าผู้นาชุมชนมีความสามารถในการ
จัดการปั ญหาการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายใน
ชุมชน
3. ท่านคิดว่าผู้นาชุมชนมีทกั ษะในการพูดการเขียน
และการโน้ มน้ าวใจ
4. ท่านคิดว่าผู้นาชุมชนมีความสามารถในการ
ประสานงานกับคนในชุมชนและนอกชุมชน
5. ท่านคิดว่าผู้นาชุมชนมีการเปิ ดโอกาสให้ คนใน
ชุมชนได้ แสดงความคิดเห็น

ค่ าเฉลี่ย

( )

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

แปลความหมาย

3.51

.851

เห็นด้ วยมาก

3.45

.825

เห็นด้ วยมาก

3.26

.842

เห็นด้ วยปานกลาง

3.41

.958

เห็นด้ วยมาก

3.22

.809

เห็นด้ วยปานกลาง

จากตารางที่ 5.11 พบว่า ทัศนคติตอ่ ผู้ส่งสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทศั นคติ ที่เห็นด้ วย
มากว่า ผู้นาชุม ชนมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ การจัด ระเบี ยบสถานบัน เทิง ภายในชุม ชน มี
ความสามารถในการจัดการปั ญหาการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน และมีความสามารถ
ในการประสานงานกับคนในชุมชนและนอกชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.51, 3.45 และ 3.41
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่เห็นด้ วยในระดับปานกลางว่าผู้นาชุมชนมีทกั ษะในการพูด
การเขียนและการโน้ ม น้ าวใจ และมีการเปิ ดโอกาสให้ คนในชุม ชนได้ แสดงความคิดเห็น โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.26 และ 3.22 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติที่ประชาชนมีต่อการจัดการ
การสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร)
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการ ค่ าเฉลี่ย
จัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
( )
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
6. ชุมชนมีการแจ้ งข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหาปั ญหา
3.21
การจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
7. ชุมชนมีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการปั ญหา
3.43
สถานบันเทิงภายในชุมชน
8. ภาษาที่ใช้ ในการถ่ายทอดข้ อมูลเกี่ยวกับการจัด
3.39
ระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีความเหมาะสม
9. ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงใน
3.32
ชุมชนมีความถูกต้ องและน่าเชื่อถือ

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

แปลความหมาย

.842

เห็นด้ วยปานกลาง

.905

เห็นด้ วยมาก

.885

เห็นด้ วยปานกลาง

.890

เห็นด้ วยปานกลาง

จากตารางที่ 5.12 พบว่า ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทศั นคติที่เห็น
ด้ วยมากว่าชุมชนมีการอธิ บายเกี่ ยวกับวิธี การจัดการปั ญหาสถานบันเทิง ภายในชุม ชน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.43 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่เห็นด้ วยปานกลางว่าภาษาที่ใช้ ในการ
ถ่ายทอดข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีความเหมาะสม ข้ อมูลเกี่ยวกับการ
จัดระเบีย บสถานบันเทิง ในชุม ชนมี ค วามถูกต้ องและน่าเชื่ อ ถื อ และชุม ชนมี ก ารแจ้ ง ข่าวสาร
เกี่ยวกับปั ญหาปั ญหาการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.39, 3.32 และ
3.21 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติที่ประชาชนมีต่อการจัดการ
การสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการ
สื่อสาร)
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร
10. ผู้นาชุมชนเป็ นผู้เผยแพร่ขา่ วสารที่มีความ
น่าเชื่อถือ
11. การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ มีการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีสว่ นช่วยในการ
สร้ างความเข้ าใจกับท่าน
12. ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงในชุมชนมีสว่ นช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน
13. เอกสารเผยแพร่ในชุมชนเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีสว่ นช่วยในการ
สร้ างความเข้ าใจกับท่าน

ค่ าเฉลี่ย

( )

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

แปลความหมาย

3.53

.956

เห็นด้ วยมาก

3.45

.912

เห็นด้ วยมาก

3.20

.913

เห็นด้ วยปานกลาง

3.09

.920

เห็นด้ วยปานกลาง

จากตารางที่ 5.13 พบว่า ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี ทศั นคติ
ที่เห็นด้ วยมากว่าผู้นาชุมชนเป็ นผู้เผยแพร่ ข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถื อ และการจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้ มีการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีส่วนช่วยในการสร้ างความเข้ าใจ โดยมีคา่ เฉลี่ย
สูงสุด 3.53 และ 3.45 ตามลาดับ รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติในระดับ ที่เห็นด้ วยปาน
กลางว่าป้ายประชาสัมพันธ์ และเอกสารเผยแพร่ในชุมชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงใน
ชุมชนมีสว่ นช่วยในการสร้ างความเข้ าใจ โดยมีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.20 และ 3.09
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ตารางที่ 5.14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติที่ประชาชนมีต่อการจั ดการ
การสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร)
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
14. ท่านคิดว่าท่านได้ รับความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชน
จากการสือ่ สารในชุมชน
ภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน

ค่ าเฉลี่ย

( )

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

แปลความหมาย

3.33

.826

เห็นด้ วยปานกลาง

3.41

.909

เห็นด้ วยมาก

จากตารางที่ 5.14 พบว่า ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทศั นคติที่เห็น
ด้ วยปานกลางว่าได้ รับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนจากการ
สื่อสารในชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.33 และในภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน พบว่า กลุ่มตั วอย่างมีทัศนคติในระดับที่เห็นด้ วยมาก
โดยมีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.41

5.4 ส่ วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนคลองหกมีการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนแตกต่างกัน
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ตารางที่ 5.15 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ข่าวสารจากสื่อในชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายในชุมชน จาแนกตามเพศ
ระดับการรับรู้ข่าวสารจากสื่อใน
ชุมชน
1.1 การรับรู้จากผู้นาชุมชน
1.2 การรับรู้จากการจัดกิจกรรม
1.3 การรับรู้จากป้ายประชาสัมพันธ์
1.4 การรับรู้จากสือ่ อินเทอร์ เน็ต
1.5 การรับรู้จากสือ่ โทรทัศน์
1.6 การรับรู้จากบุคคลในชุมชน
1.7 การรับรู้จากเอกสารเผยแพร่ในชุมชน

เพศ
ชาย (n=61)
(SD)
( )
3.30
.916
3.06
.952
2.90
.835
3.43
1.112
3.30
1.010
3.45
.925
3.11
.931

หญิง (n=139)
(SD)
( )
3.38
.930
3.39
.952
3.12
.756
2.56
1.192
3.59
1.074
3.37
.884
3.22
.960

t

Sig.

-.613
-2.451
-1.954
-.797
-1.967
.625
-.823

.270
.007
.026
.213
.025
.266
.206

จากตารางที่ 5.15 พบว่า การรับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบภายในชุมชนจากช่องทางสื่อต่างๆ ภายในชุมชน ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 5.16 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามเพศ
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับจัดการการสื่อสาร
เพื่อจัดระเบียบสถานบันเทิงภายใน
ชุมชน
การรับรู้เกี่ยวกับประเด็นการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อจัดระเบียบสถานบันเทิงภายใน
ชุมชน
ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน

เพศ
ชาย (n=61)
(SD)
( )

หญิง (n=139)
(SD)
( )

18.22

3.494

19.08

3.19

.861

3.36

t

Sig.

2.852

-1.906

0.029

.847

-1.407

.080

จากตารางที่ 5.16 พบว่า การรับรู้ เกี่ยวกับประเด็นการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชนและภาพรวมของการรับรู้ ระหว่างเพศชายและเพศหญิ งมีการรับรู้ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 5.17 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสื่อในชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายในชุมชน จาแนกตามอายุ
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน

อายุ

1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
1.1 การรับรู้จากผู้นาชุมชน 3. 26-30 ปี
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
1.2 การรับรู้จากการจัด
3. 26-30 ปี
กิจกรรม
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
1.3 การรับรู้จากป้าย
3. 26-30 ปี
ประชาสัมพันธ์
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
1.4 การรับรู้จากสือ่
3. 26-30 ปี
อินเทอร์ เน็ต
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
1.5
การรั บ รู้ จากสื่ อ
3. 26-30 ปี
โทรทัศน์
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 15-20 ปี
1.6 การรับรู้ จากบุคคลใน 2. 21-25 ปี
ชุมชน
3. 26-30 ปี
4. 31-40 ปี

( )

(SD)

3.52
2.92
3.40
3.56
3.78
3.33
2.93
3.26
3.25
3.74
2.93
2.70
3.15
3.28
3.17
3.59
3.97
3.72
2.81
2.70
3.41
3.31
3.51
3.69
3.30
3.41
3.48
3.17
3.53

1.087
.781
.884
.939
.736
1.144
.892
.902
.906
.964
.958
.843
.770
.566
.650
1.217
1.064
.863
1.142
1.063
1.366
.827
1.012
1.142
1.105
1.279
.829
.914
.736

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

5.840***

.000

2<4,2<5

3.279*

.013

2<5

4.186*

.003

2<4

10.911*** .000

.915

.456

1.461

.215

2>4,2>5,3
>4,3>5
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ตารางที่ 5.17 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน

1.7 การรับรู้จากเอกสาร
เผยแพร่ในชุมชน

อายุ
5. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
3. 26-30 ปี
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป

( )

(SD)

3.61
3.56
2.85
3.19
3.28
3.30

.722
.934
.980
.900
.882
.876

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

3.223*

.014

1>2

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
***มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

จากตารางที่ 5.17 พบว่า การรับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบภายในชุมชนจากผู้นาชุมชน การจัดกิจกรรม ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่ออินเทอร์ เน็ต และ
เอกสารเผยแพร่ในชุมชน พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุมีการรับรู้แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ 0.05 และ 0.001 ส่วนการรั บรู้ จากสื่ อโทรทัศน์ และจากบุคคลในชุม ชน ไม่มี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เนื่องจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายในชุมชน
จากผู้นาชุมชน การจัดกิจกรรม ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่ออินเทอร์ เน็ต และเอกสารเผยแพร่ในชุมชน
มีนยั สาคัญทางสถิติ ผู้วิจยั จึงทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า
ความต่างเกี่ ยวกับระดับการรับรู้ ข่าวสารจากผู้ นาชุมชน โดยจาแนกตามอายุ พบว่า มี
จานวน 2 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปี มีระดับ
การรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41 ปี ขึ ้นไป
ความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ขา่ วสารจากการจัดกิจกรรม โดยจาแนกตามอายุ พบว่า มี
จานวน 1 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปี มีระดับ
การรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป
ความต่างเกี่ ยวกับระดับการรับรู้ ข่าวสารจากป้ายประชาสัมพันธ์ โดยจาแนกตามอายุ
พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปี
มีระดับการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
ความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสื่ออินเทอร์ เน็ต โดยจาแนกตามอายุ พบว่า มี
จานวน 4 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปี มีระดับ
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การรับรู้ต่างกับกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41 ปี ขึ ้นไป กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มี
ระดับการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41 ปี ขึ ้นไป
ความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ ข่าวสารจากเอกสารเผยแพร่ ในชุมชน โดยจาแนกตาม
อายุ พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุ่มที่มีอายุ
ระหว่าง 15-20 ปี มีระดับการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี
ตารางที่ 5.18 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามอายุ
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน

อายุ

1. 15-20 ปี
การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น
2. 21-25 ปี
การจัดการการสื่อสารเพื่อ
3. 26-30 ปี
จั ด ระเบี ย บสถานบั น เทิ ง
4. 31-40 ปี
ภายในชุมชน
5. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 15-20 ปี
ภาพรวมการรั บ รู้ เกี่ ย วกับ 2. 21-25 ปี
ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ส ถ า น 3. 26-30 ปี
บันเทิงภายในชุมชน
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

( )

(SD)

19.00
17.70
18.54
19.13
20.21
3.37
3.02
3.38
3.22
3.70

4.35
3.08
3.10
2.50
2.52
.742
.922
.814
.681
.974

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

3.122*

.016

2<5

3.225*

.014

2<5

จากตารางที่ 5.18 พบว่า การรับรู้ เกี่ยวกับประเด็นการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน และภาพรวมการรับรู้ พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุมีการรับรู้
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า มีจานวน 1
คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้ แก่ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีระดับการรับรู้ตา่ งกับ
กลุม่ ที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป
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ตารางที่ 5.19 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสื่อในชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายในชุมชน จาแนกตามสถานภาพ
ระดับการรับรู้
ข่ าวสารจากสื่อใน
ชุมชน

สถานภาพ

1. โสด
1.1 การรับรู้ จากผู้นา 2. สมรส
ชุมชน
3. หย่าร้ าง
4. เป็ นหม้ าย
1. โสด
2. สมรส
1.2 การรับรู้ จากการ
3. หย่าร้ าง
จัดกิจกรรม
4. เป็ นหม้ าย
1. โสด
2. สมรส
1.3 การรับรู้ จากป้าย
3. หย่าร้ าง
ประชาสัมพันธ์
4. เป็ นหม้ าย
1. โสด
2. สมรส
1.4 การรับรู้ จากสื่อ
3. หย่าร้ าง
อินเทอร์ เน็ต
4. เป็ นหม้ าย
1. โสด
1.5 การรับรู้ จากสื่อ 2. สมรส
โทรทัศน์
3. หย่าร้ าง
4. เป็ นหม้ าย
1. โสด
1.6 การรับรู้ จาก
2. สมรส
บุคคลในชุมชน
3. หย่าร้ าง
4. เป็ นหม้ าย
1. โสด
1.7 การรับรู้ จาก
2. สมรส
เอกสารเผยแพร่ ใน
3. หย่าร้ าง
ชุมชน
4. เป็ นหม้ าย
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05, *** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )

(SD)

3.21
3.55
3.42
4.00
3.10
3.37
3.42
4.50
2.98
3.05
3.08
3.00
3.80
3.02
2.92
3.00
3.46
3.47
3.42
2.75
3.38
3.48
3.42
3.25
3.18
3.18
3.17
2.50

.895
.891
1.165
.408
.923
.991
.996
.557
.855
.723
.793
.000
1.044
1.228
.793
1.155
1.047
1.065
.900
1.500
.942
.833
.996
.500
.955
.930
1.030
.577

F

Sig.

2.642

.051

3.810*

.011

.126

.945

8.419***

.000

.600

.616

.220

.883

.672

.570

คู่แตกต่ าง

1<4

1>2
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จากตารางที่ 5.19 พบว่า การรับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบภายในชุมชนจากการจัดกิจกรรม และสื่ออินเทอร์ เน็ต พบว่า ความแตกต่างของสถานภาพ
มีการรับรู้แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001 ส่วนการรับรู้จากสื่ออื่นๆ ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เนื่องจากการรับรู้ ข่าวสารจากการจัดกิจกรรม และสื่ออินเทอร์ เน็ต มีนยั สาคัญทางสถิติ
ผู้วิจยั จึงทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า
ความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ ข่าวสารจากการจัดกิจกรรม โดยจาแนกตามสถานภาพ
พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุ่มที่มีสถานภาพโสด
มีการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีสถานภาพเป็ นหม้ าย
ความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ ข่าวสารจากสื่ออินเทอร์ เน็ต โดยจาแนกตามสถานภาพ
พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่มีสถานภาพ
โสด มีการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีสถานภาพสมรส
ตารางที่ 5.20 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามสถานภาพ
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน
การรับรู้เกี่ยวกับประเด็น
การจัดการการสือ่ สารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน
ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน

( )

(SD)

1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้ าง
4. เป็ นหม้ าย
1. โสด

18.39
19.06
19.00
19.25
3.24

3.42
2.89
2.79
1.50
.800

2. สมรส
3. หย่าร้ าง
4. เป็ นหม้ าย

3.32
3.58
2.75

.892
1.165
.957

สถานภาพ

F

Sig.

.688

.560

1.131

.338

คู่
แตกต่ าง

จากตารางที่ 5.20 พบว่า การรับรู้การรับรู้เกี่ยวกับประเด็นการจัดการการสื่อสารเพื่อจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน และภารวมการรับรู้ พบว่า ความแตกต่างของสถานภาพมีการ
รับรู้ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 5.21 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ข่าวสารจากสื่อในชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายในชุมชน จาแนกตามศาสนา
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน

ศาสนา

1. พุทธ
2. คริ สต์
3. อิสลามและอื่นๆ
1. พุทธ
1.2 การรับรู้จากการจัด 2. คริ สต์
กิจกรรม
3. อิสลามและอื่นๆ
1. พุทธ
1.3 การรับรู้จากป้าย
2. คริ สต์
ประชาสัมพันธ์
3. อิสลามและอื่นๆ
1. พุทธ
1.4 การรับรู้จากสือ่
2. คริ สต์
อินเทอร์ เน็ต
3. อิสลามและอื่นๆ
1. พุทธ
1.5 การรับรู้จากสือ่
2. คริ สต์
โทรทัศน์
3. อิสลามและอื่นๆ
1. พุทธ
1.6 การรับรู้จากบุคคลใน
2. คริ สต์
ชุมชน
3. อิสลามและอื่นๆ
1. พุทธ
1.7 การรับรู้จากเอกสาร
2. คริ สต์
เผยแพร่ในชุมชน
3. อิสลามและอื่นๆ
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
1.1 การรับรู้จากผู้นา
ชุมชน

( )

(SD)

3.36
3.13
3.30
3.24
3.19
3.00
3.05
2.88
2.60
3.54
3.56
2.60
3.48
3.13
3.40
3.46
3.06
3.10
3.21
2.81
3.00

.907
.957
1.160
.937
1.047
1.333
.774
.957
.966
1.100
1.459
1.265
.995
1.258
1.578
.864
1.063
1.197
.927
.981
1.155

F

Sig.

.493

.612

.308

.736

1.721

.182

3.253*

.041

.832

.437

2.059

.130

1.444

.238

คู่
แตกต่ าง

1>3

จากตารางที่ 5.21 พบว่า การรับรู้ ข่า วสารเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบภายในชุมชนจากสื่ออินเทอร์ เน็ต พบว่า ความแตกต่างของศาสนามีการรับรู้แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนการรับรู้ จากสื่ออื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
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เนื่องจากการรับรู้ จากอื่ นอินเทอร์ เน็ต มี นัยสาคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึง ทดสอบเป็ นรายคู่
พบว่า
ความต่างเกี่ ย วกับระดับการรั บรู้ ข่าวสารจากสื่ ออินเทอร์ เน็ต โดยจ าแนกตามศาสนา
พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุ่มที่นบั ถือศาสนา
พุทธ มีการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่นบั ถือศาสนาอิสลามและอื่นๆ
ตารางที่ 5.22 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามศาสนา
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน
การรับรู้เกี่ยวกับประเด็น
การจัดการการสือ่ สารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน
ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน

( )

(SD)

1. พุทธ
2. คริ สต์

18.78
17.75

3.07
3.94

3. อิสลามและอื่นๆ

17.70

4.19

1. พุทธ
2. คริ สต์
3. อิสลามและอื่นๆ

3.29
3.13
3.20

.847
1.088
.632

ศาสนา

F

Sig.

1.228

.295

.321

.726

คู่
แตกต่ าง

จากตารางที่ 5.22 พบว่า การรับรู้ เกี่ยวกับประเด็นการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน และภาพรวมการรับรู้ พบว่า ความแตกต่างของศาสนามีการรับรู้ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 5.23 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสื่อในชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายในชุมชน จาแนกตามระดับการศึกษา
สูงสุด
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน
1.1 การรับรู้จากผู้นา
ชุมชน

1.2 การรับรู้จากการจัด
กิจกรรม

1.3 การรับรู้จากป้าย
ประชาสัมพันธ์

1.4 การรับรู้จากสือ่
อินเทอร์ เน็ต

1.5 การรับรู้จากสือ่
โทรทัศน์

ระดับการศึกษาสูงสุด

( )

(SD)

1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท

3.81
3.66
3.45
3.12
2.89
3.69
3.59
3.08
3.06
3.11
3.06
3.20
2.98
2.93
3.11
2.63
3.71
3.33
3.65
3.22
2.88
3.66
3.38
3.50
3.22

.834
.911
.959
.828
1.167
.602
.974
1.047
.878
1.364
.443
.715
.832
.871
.782
1.025
.955
1.207
1.124
1.563
.719
.990
1.079
1.034
1.563

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

4.655***

.001

2>4

3.446*

.010

ไม่พบคู่
ต่าง

.877

.479

3.570*

.008

1.844

.122

1<2,1<4

101
ตารางที่ 5.23 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
ระดับการศึกษาสูงสุด
จากสื่อในชุมชน
1.6 การรับรู้จากบุคคลใน
1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
ชุมชน
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
1.7 การรับรู้จากเอกสาร
3. ปวช./ปวส.
เผยแพร่ในชุมชน
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )

(SD)

3.38

.885

3.49
3.35
3.41
3.33
3.38
3.39
3.35
2.98
2.89

.952
.864
.921
.866
.619
.802
1.027
.950
1.269

F

Sig.

.141

.967

2.331

.057

คู่
แตกต่ าง

จากตารางที่ 5.23 พบว่า การรั บ รู้ ข่า วสารเกี่ ยวกับการจัด การการสื่ อ สารเพื่ อ การจัด
ระเบียบภายในชุมชนจากผู้นาชุมชน การจัดกิจกรรม และสื่ออินเทอร์ เน็ต พบว่า ความแตกต่าง
ของระดับการศึกษาสูงสุดมีการรับรู้แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001 ส่วน
การรับรู้จากสื่ออื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เนื่องจากการรับรู้จากผู้นาชุมชน การจัดกิจกรรม และสื่ออินเทอร์ เน็ต มีนยั สาคัญทางสถิติ
ผู้วิจยั จึงทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า
ความต่างเกี่ ยวกับระดับการรับรู้ จากผู้นาชุ มชน โดยจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา มีการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ จากการจัดกิจกรรมภายในชุมชน โดยจาแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด ผลการทดสอบรายคู่ ไม่ปรากฏคูแ่ ตกต่าง
ความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้จากสื่ออินเทอร์ เน็ต โดยจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
พบว่า มีจานวน 2 คู่ ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุ่มที่มีการศึกษา
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สูง สุด ต่ า กว่า มัธ ยมศึก ษา มี ก ารรั บ รู้ ต่า งกับ กลุ่ม ที่ มี ก ารศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษา และระดับ
ปริญญาตรี
ตารางที่ 5.24 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน
การรับรู้เกี่ยวกับประเด็น
การจัดการการสือ่ สารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน

ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน

ระดับการศึกษา
สูงสุด
1. ต่ากว่า
มัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
1. ต่ากว่า
มัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท

( )

(SD)

19.00

1.75

19.58
17.47
18.39
21.66
3.31

2.99
3.72
3.08
2.17
.704

3.29
3.10
3.30
3.67

.750
.841
.937
.707

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

4.721**
*

.001

3<5

.916

.456

*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

จากตารางที่ 5.24 พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับประเด็นการจัดการการสื่อสารเพื่อจัด
ระเบียบสถานบันเทิง ภายในชุมชน พบว่า ความแตกต่างของระดับการศึกษาสูง สุดมีการรั บรู้
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 ส่วนภาพรวมการรับรู้ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อทดสอบความต่างการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชนเป็ นรายคู่ พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้ แก่ กลุ่ม
ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับ ปวช./ปวส. มีการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท
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ตารางที่ 5.25 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสื่อในชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายในชุมชน จาแนกตามอาชีพ
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน

1.1 การรับรู้จากผู้นา
ชุมชน

1.2 การรับรู้จากการจัด
กิจกรรม

1.3 การรับรู้จากป้าย
ประชาสัมพันธ์

อาชีพ

( )

(SD)

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

3.02
3.36

.871
1.096

3.33

1.047

4.00
3.19
3.69

.789
.711
.947

4.00

.447

2.98
3.29

.924
1.150

3.00

1.000

3.57
3.11
3.46

.590
.866
1.050

4.27

.786

2.71
3.36

.812
.870

3.07

.961

3.26
2.98
3.15

.541
.766
.801

3.18

.405

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

5.351**
*

.000

1<4,4>5

4.043**
*

.001

1<7,5<7

3.030*

.007

1<2
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ตารางที่ 5.25 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน

อาชีพ

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
1.4 การรับรู้จากสือ่
4. เกษตรกร
อินเทอร์ เน็ต
5. พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
1.5 การรับรู้จากสือ่
4. เกษตรกร
โทรทัศน์
5. พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
1.6 การรับรู้จากบุคคลใน
4. เกษตรกร
ชุมชน
5. พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

( )

(SD)

3.95
3.21

1.023
.917

2.67

1.175

2.43
3.81
3.15

.896
1.035
1.463

4.00

.632

3.38
3.21

1.038
1.197

3.87

1.302

3.09
3.57
3.38

.793
.994
.870

4.09

.944

3.40
3.39

.925
.875

3.20

1.014

3.26
3.45
3.54

.619
1.017
.877

3.82

.751

Sig.

คู่
แตกต่ าง

9.557**
*

.000

1>3,1>4,
3<5,4<5,
4<7

1.991

.069

.668

.676

F
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ตารางที่ 5.25 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน

อาชีพ

( )

(SD)

3.13
3.00
3.27

1.008
1.054
.961

1.7 การรับรู้จากเอกสาร
เผยแพร่ในชุมชน

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

3.26
3.04
3.08
4.09

.810
.833
.862
.701

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

2.219*

.043

ไม่พบคู่
ต่าง

* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

จากตารางที่ 5.25 พบว่า การรับ รู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบภายในชุมชนจากผู้นาชุมชน กิจกรรมภายในชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่ออินเทอร์ เน็ต
และเอกสารเผยแพร่ ใ นชุม ชน พบว่า ความแตกต่า งของอาชี พ มี ก ารรั บ รู้ แตกต่า งกัน ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001
เนื่ อ งจากการรั บ รู้ จากจากผู้น าชุม ชน กิ จ กรรมภายในชุม ชน ป้ายประชาสัม พันธ์ สื่ อ
อินเทอร์ เน็ต และเอกสารเผยแพร่ในชุมชน มีนยั สาคัญทางสถิติ ผู้วิจยั จึงทดสอบความต่างเป็ นราย
คู่ พบว่า
ความต่างระดับการรับรู้ จากผู้นาชุมชน โดยจาแนกตามอาชีพ พบว่า มีจานวน 2 คู่ ที่
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มีการรับรู้ตา่ ง
กับกลุม่ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร และกลุ่มที่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีการรับรู้ตา่ งกับกลุ่มที่เป็ น
พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
ความต่างระดับการรับรู้จากการจัดกิจกรรมภายในชุมชน โดยจาแนกตามอาชีพ พบว่า มี
จานวน 2 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
มีการรับรู้ตา่ งกับกลุ่มที่ไม่มีอาชีพ และกลุ่มที่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัท /ลูกจ้ าง มีการรับรู้
ต่างกับกลุม่ ที่ไม่มีอาชีพ
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ความต่างระดับการรับรู้จากการป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยจาแนกตามอาชีพ พบว่า
มีจานวน 1 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุ่มที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
มีการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
ความต่างระดับการรับรู้จากสื่ออินเทอร์ เน็ต โดยจาแนกตามอาชีพ พบว่า มีจานวน 5 คู่ ที่
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มีการรับรู้ตา่ ง
กับกลุ่ม ที่ประกอบอาชี พข้ าราชการ/พนักงานรัฐ วิสาหกิจ และเกษตรกร กลุ่ม ที่ประกอบอาชี พ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ ต่างกับกลุ่ มที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัท /ลูกจ้ าง
และกลุ่มที่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีการรับรู้ต่างกับกลุ่มที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัท /ลูกจ้ าง
และผู้ที่ไม่มีอาชีพ
ความต่างระดับการรั บรู้ จากเอกสารเผยแพร่ ในชุม ชน โดยจ าแนกตามอาชี พ ผลการ
ทดสอบเป็ นรายคู่ ไม่ปรากฏคูท่ ี่แตกต่าง
ตารางที่ 5.26 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามอาชีพ
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน

อาชีพ

( )

(SD)

18.14
20.14

3.64
2.74

การรับรู้เกี่ยวกับประเด็น
การจัดการการสือ่ สารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

19.66

3.86

18.56

2.44

17.70

2.99

18.76

2.42

20.45

1.63

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

2.953*

.009

ไม่พบคู่
ต่าง
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ตารางที่ 5.26 (ต่อ)
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน

ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน

อาชีพ

( )

(SD)

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

3.13
3.57
3.47

.871
1.103
.990

3.22
3.26

.902
.675

3.38
3.18

.650
.603

F

Sig.

1.080

.376

คู่
แตกต่ าง

* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 5.26 พบว่า การรับรู้ เกี่ยวกับประเด็นการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน พบว่า ความแตกต่างของอาชีพมีการรับรู้แตกต่างกันที่ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ส่วนภาพรวมการรับรู้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เมื่อทดสอบความต่างเป็ นรายคู่เกี่ ยวกับประเด็นการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน ผลการทดสอบไม่ปรากฏคูท่ ี่แตกต่าง
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ตารางที่ 5.27 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสื่อในชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายในชุมชน จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน
1.1 การรับรู้จากผู้นา
ชุมชน

1.2 การรับรู้จากการจัด
กิจกรรม

1.3 การรับรู้จากป้าย
ประชาสัมพันธ์

1.4 การรับรู้จากสือ่
อินเทอร์ เน็ต

1.5 การรับรู้จากสือ่
โทรทัศน์

รายได้ ต่อเดือน

( )

(SD)

1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. มากกว่า 20,001 บาท
1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. มากกว่า 20,001 บาท
1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. มากกว่า 20,001 บาท
1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. มากกว่า 20,001 บาท
1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. มากกว่า 20,001 บาท

3.00
3.24
3.29
3.38
3.72
3.50
3.07
3.17
3.20
3.64
2.75
2.93
3.00
2.93
3.40
3.50
3.58
3.68
3.07
3.56
3.00
3.38
3.65
3.16
3.60

1.069
.908
.871
1.007
.843
1.069
.939
.834
1.057
1.114
.707
.720
.795
.889
.764
1.195
1.215
1.141
1.053
1.121
1.512
1.007
.943
1.043
1.190

F

Sig.

1.560

.187

1.723

.146

1.933

.107

2.155

.076

2.176

.073
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ตารางที่ 5.27 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน

รายได้ ต่อเดือน

( )

(SD)

1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
1.6 การรับรู้จากบุคคลใน
3. 10,001-15,000 บาท
ชุมชน
4. 15,001-20,000 บาท
5. มากกว่า 20,001 บาท
1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
1.7 การรับรู้จากเอกสาร
3. 10,001-15,000 บาท
เผยแพร่ในชุมชน
4. 15,001-20,000 บาท
5. มากกว่า 20,001 บาท

3.13
3.53
3.43
3.22
3.56
3.25
3.24
3.05
3.02
3.60

.991
.842
.850
1.042
.870
1.282
.933
.857
.988
.957

F

Sig.

1.077

.369

1.993

.097

จากตารางที่ 5.27 พบว่า การรับรู้ข่าวสารจากสื่อในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
เพื่อการจัดระเบียบภายในชุมชน โดยจาแนกตามรายได้ ต่อเดือน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 5.28 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้เกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน

รายได้ ต่อเดือน

1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
การรับรู้เกี่ยวกับประเด็น 3. 10,001-15,000
การจัดการการสือ่ สารเพื่อ บาท
จัดระเบียบสถานบันเทิง 4. 15,001-20,000
ภายในชุมชน
บาท
5. มากกว่า 20,001
บาท

( )

(SD)

19.25
18.73

3.69
3.35

18.06

2.93

18.17

3.43

20.96

2.15

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

4.489*

.002

3<5,4<5
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ตารางที่ 5.28 (ต่อ)
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน

ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน

รายได้ ต่อเดือน

( )

(SD)

1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000
บาท
4. 15,001-20,000
บาท
5. มากกว่า 20,001
บาท

3.38
3.27
3.19

.744
.863
.744

3.16

.976

3.72

.891

F

Sig.

2.153

.079

คู่แตกต่ าง

* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 5.28 พบว่า การรับรู้ เกี่ยวกับประเด็นการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน พบว่า ความแตกต่างของรายได้ ตอ่ เดือนมีการรับรู้แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนภาพรวมการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เมื่อทดสอบความต่างเป็ นรายคู่เกี่ ยวกับ ประเด็นการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน พบว่า มีจานวน 2 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้ แก่ กลุ่มที่มี
รายได้ ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท มี การรับรู้ ต่างกับกลุ่ม ที่มีรายได้ มากกว่า 20,001
บาท และกลุ่มที่มีรายได้ ต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท มีการรับรู้ ตา่ งกับกลุ่มที่มีรายได้
มากกว่า 20,001 บาท
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ตารางที่ 5.29 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ข่าวสารจากสื่อในชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายในชุมชน จาแนกตามความถี่ในการ
เข้ าใช้ บริการสถานบันเทิง
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน

ความถี่ในการเข้ าใช้
บริการสถานบันเทิง
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
1.1 การรับรู้จากผู้นา
3. เดือนละครัง้
ชุมชน
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
1.2 การรับรู้จากการจัด 3. เดือนละครัง้
กิจกรรม
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
1.3 การรับรู้จากป้าย
3. เดือนละครัง้
ประชาสัมพันธ์
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
1.4 การรับรู้จากสือ่
3. เดือนละครัง้
อินเทอร์ เน็ต
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
1.5 การรั บ รู้ จากสื่ อ
3. เดือนละครัง้
โทรทัศน์
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
1. สัปดาห์ละครัง้
1.6 การรับรู้ จากบุคคลใน
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ชุมชน
3. เดือนละครัง้

( )

(SD)

3.17
2.64
3.33
3.09
3.77
3.00
2.61
3.30
3.00
3.57
2.87
2.57
3.05
2.91
3.23
3.87
3.21
3.70
3.83
3.20
3.39
3.04
3.49
3.09
3.71
3.61
3.18
3.28

.887
.780
.852
.900
.843
1.000
.832
.981
.798
.899
.815
.742
.833
.900
.689
1.140
1.197
1.117
.834
1.183
1.079
1.071
1.182
.793
.925
1.158
.945
.861

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

9.841**
*

.000

2<3,2<5,4<
5

6.351**
*

.000

2<3,2<5

3.934*

.004

3.204*

.014

ไม่พบคูต่ า่ ง

2.990*

.020

ไม่พบคูต่ า่ ง

1.743

.142

2<5
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ตารางที่ 5.29 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน

ความถี่ในการเข้ าใช้
บริการสถานบันเทิง
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
1.7 การรับรู้ จากเอกสาร
3. เดือนละครัง้
เผยแพร่ในชุมชน
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )

(SD)

3.30
3.58
2.83
2.86
3.19
3.04
3.42

.926
.793
.937
1.079
.953
.767
.881

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

2.964*

.021

ไม่พบคูต่ า่ ง

จากตารางที่ 5.29 พบว่า การรับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบภายในชุมชนจากผู้นาชุมชน กิจกรรมในชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่ออินเทอร์ เน็ต สื่อ
โทรทัศน์ และเอกสารเผยแพร่ภายในชุมชน พบว่า ความแตกต่างของความถี่ในการเข้ าใช้ บริ การ
สถานบันเทิงมีการรับรู้แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001
เนื่ อ งจากการรั บ รู้ ข่า วสารจากผู้น าชุม ชน กิ จ กรรมในชุม ชน ป้ ายประชาสัม พัน ธ์ สื่ อ
อินเทอร์ เน็ต สื่อโทรทัศน์ และเอกสารเผยแพร่ภายในชุมชน มีนยั สาคัญทางสถิติ ผู้วิจยั จึงทดสอบ
ความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า
ความต่างระดับการรับรู้จากผู้นาชุมชน โดยจาแนกตามความถี่ในการเข้ าใช้ บริ การสถาน
บันเทิง พบว่า มีจานวน 3 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่เข้ าใช้
สถานบันเทิง 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีการรับรู้ ต่างกับกลุ่มที่เข้ าใช้ สถานบันเทิงเดือนละครัง้ และ
ในช่วงเวลาอื่นๆ และกลุ่มที่เข้ าใช้ สถานบันเทิง 2-3 ครัง้ ต่อเดือน มีการรับรู้ตา่ งกับกลุ่มที่เข้ าใช้ ใน
ช่วงเวลาอื่นๆ
ความต่างระดับการรับรู้จากการจัดกิจกรรมในชุมชน โดยจาแนกตามความถี่ในการเข้ าใช้
บริ การสถานบันเทิง พบว่า มีจานวน 2 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่
กลุ่มที่เข้ าใช้ สถานบันเทิง 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีการรับ รู้ตา่ งกับกลุ่มที่เข้ าใช้ สถานบันเทิงเดือนละ
ครัง้ และในช่วงเวลาอื่นๆ
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ความต่างระดับการรับรู้ จากป้ายประชาสัมพันธ์ ในชุมชน โดยจาแนกตามความถี่ในการ
เข้ าใช้ บริ การสถานบันเทิง พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ได้ แก่ กลุม่ ที่เข้ าใช้ สถานบันเทิง 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่เข้ าใช้ ในช่วงเวลาอื่นๆ
ความต่างระดับการรับรู้จากสื่ออินเทอร์ เน็ต สื่อโทรทัศน์ และเอกสารเผยแพร่ภายในชุมชน
โดยจาแนกตามความถี่ในการเข้ าใช้ บริ การสถานบันเทิง ผลการทดสอบเป็ นรายคู่ ไม่ปรากฏคู่ที่
แตกต่าง
ตารางที่ 5.30

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นการจัดการการ
สื่อสารเพื่อจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามความถี่ในการเข้ าใช้
บริการสถานบันเทิง

ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นการจัดการการ
สื่อสารเพื่อจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายใน
ชุมชน
การรับรู้เกี่ยวกับประเด็น
การจัดการการสือ่ สารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน
ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน

ความถี่ในการเข้ าใช้
บริการสถานบันเทิง

( )

(SD)

1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
3. เดือนละครัง้
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
3. เดือนละครัง้
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ

17.39
17.82
18.35
17.52
20.02
3.13
3.11
3.26
2.87
3.54

3.35
3.74
2.86
3.18
2.76
.920
1.227
.745
.626
.739

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

5.893**
*

.000

1<5,2<5,
4<5

3.498*

.009

4<5

* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

จากตารางที่ 5.30 พบว่า การรับรู้ เกี่ยวกับประเด็นการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน และภาพรวมการรับรู้ พบว่า ความแตกต่างของความถี่ในการเข้ าใช้
บริการสถานบันเทิงมีการรับรู้แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001
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เนื่ องจากการรั บรู้ เกี่ ยวกับประเด็นการจัดการการสื่ อสารเพื่ อจัดระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน และภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน มี นยั สาคัญ
ทางสถิติ ผู้วิจยั จึงทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า
ความต่างระดับการรั บรู้ เกี่ ยวกับ ประเด็นการจัดการการสื่ อสารเพื่ อจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน โดยจาแนกตามความถี่ในการเข้ าใช้ บริ การสถานบันเทิง พบว่า มีจานวน 3 คู่
ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่เข้ าใช้ สถานบันเทิง สัปดาห์ละครัง้
2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และ 2-3 ครัง้ ต่อเดือน มีการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่เข้ าใช้ ในช่วงเวลาอื่นๆ
ความต่างภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน โดยจาแนก
ตามความถี่ในการเข้ าใช้ บริ การสถานบันเทิง พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุ่มที่เข้ าใช้ สถานบันเทิง 2-3 ครัง้ ต่อเดือน มีการรับรู้ตา่ งกับกลุ่มที่เข้ าใช้
ในช่วงเวลาอื่นๆ
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนคลองหกมีทศั นคติ
เกี่ยวกับข่าวสารการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนแตกต่างกัน
ตารางที่ 5.31 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามเพศ
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
เพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
ภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน

t

Sig.

-1.644
-.824
-.984

.051
.205
.163

-1.201

.115

จากตารางที่ 5.31 พบว่า ทัศนคติต่อผู้ส่งสาร ทัศนคติต่อเนื ้อหาสาร ทัศนคติต่อตัวผู้รับ
สาร และภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายใน
ชุมชน พบว่า ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีทศั นคติไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 5.32 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
สื่อสาร) จาแนกตามเพศ
เพศ
ทัศนคติต่อช่ องทางการสื่อสาร
10. ผู้นาชุมชนเป็ นผู้เผยแพร่ ข่าวสารที่มี
ความน่าเชื่อถือ
11. การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ มีการ
จัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีส่วน
ช่วยในการสร้ างความเข้ าใจกับท่าน
12. ป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีสว่ นช่วย
ในการสร้ างความเข้ าใจกับท่าน
13. เอกสารเผยแพร่ในชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีส่วน
ช่วยในการสร้ างความเข้ าใจกับท่าน

ชาย (n=61)
(SD)
( )

หญิง (n=139)
(SD)
( )

3.47

1.000

3.59

3.41

.922

3.18

2.96

t

Sig.

.911

-.887

.188

3.48

.904

-.542

.294

.892

3.22

.938

-.309

.379

.909

3.33

.917

-2.014

.022

จากตารางที่ 5.32 พบว่า ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสื่อสารต่างๆ พบว่า ระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงมีทศั นคติไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 5.33 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามอายุ
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน

ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร

อายุ
1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
3. 26-30 ปี
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

5.268***

.000

2<4,2<5
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ตารางที่ 5.33 (ต่อ)
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน

อายุ

1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
3. 26-30 ปี
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
3. 26-30 ปี
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 15-20 ปี
ภาพรวมทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ การจัด การการ 2. 21-25 ปี
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงใน 3. 26-30 ปี
ชุมชน
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

3.390*

.010

ไม่พบคูต่ า่ ง

6.224***

.000

1>2,2<4

5.135***

.001

1>2,2<4

จากตารางที่ 5.33 พบว่า ทัศนคติต่อผู้ส่งสาร ทัศนคติต่อเนื ้อหาสาร ทัศนคติต่อตัวผู้รับ
สาร และภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายใน
ชุมชน พบว่า ความแตกต่างของอายุมีทศั นคติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และ 0.001 จึงทดสอบเป็ นรายคู่ พบว่า
ความต่างทัศนคติตอ่ ผู้ส่งสาร โดยจาแนกตามอายุ พบว่า มีจานวน 2 คู่ ที่ต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีทศั นคติต่างกับกลุ่มที่มี
อายุ 31-40 ปี และ41 ปี ขึ ้นไป
ความต่างทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร โดยจาแนกตามอายุ ผลการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่
ไม่ปรากฏคูท่ ี่แตกต่าง
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ความต่างทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร โดยจาแนกตามอายุ พบว่า มีจานวน 2 คู่ ที่ตา่ งกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี มีทศั นคติตา่ งกับกลุ่มที่มี
อายุ 21-25 ปี และ 31-40 ปี
ความต่างภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิง
ในชุมชน โดยจาแนกตามอายุ พบว่า มีจานวน 2 คู่ ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุ 21-25 ปี และ 31-40 ปี
ตารางที่ 5.34

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
สื่อสาร) จาแนกตามอายุ

ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร
10. ผู้นาชุมชนเป็ นผู้เผยแพร่
ข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ
11. การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
รณรงค์ ใ ห้ มี ก ารจัด ระเบี ย บ
สถานบัน เทิง ในชุม ชนมี ส่ ว น
ช่วยในการสร้ างความเข้ าใจ
กับท่าน
12. ป้ ายประชาสั ม พั น ธ์
เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถาน
บันเทิงในชุมชนมีส่วนช่วยใน
การสร้ างความเข้ าใจกับท่าน
13. เอกสารเผยแพร่ ในชุมชน
เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถาน
บันเทิงในชุมชนมีส่วนช่วยใน
การสร้ างความเข้ าใจกับท่าน
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

อายุ

( )

(SD)

1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
3. 26-30 ปี
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
3. 26-30 ปี
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
3. 26-30 ปี
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
3. 26-30 ปี
4. 31-40 ปี
5. 41 ปี ขึ ้นไป

3.48
3.36
3.57
3.69
3.70
3.15
3.25
3.30
3.86
4.00
3.63
3.07
3.25
3.28
2.83
3.07
2.79
3.08
3.53
3.26

1.189
.857
.910
1.091
.765
1.064
.888
.799
.833
.739
1.043
.873
.897
.849
.834
.997
.859
.874
.910
.864

F

Sig.

.953

.435

คู่แตกต่ าง

6.403***

.000

1<4,1<5,2
<4,2<5,3<
5

3.002*

.020

1>5

4.145*

.003

2<4

118
จากตารางที่ 5.34 พบว่า ทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมในชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
เอกสารเผยแพร่ในชุมชน พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุมีทศั นคติแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 และ 0.001
เนื่องจากทัศนคติตอ่ การจัดกิจกรรมในชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเอกสารเผยแพร่ใน
ชุมชน มีนยั สาคัญทางสถิติ ผู้วิจยั จึงทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า
ความต่างทัศนคติตอ่ การจัดกิจกรรมในชุมชน โดยจาแนกตามอายุ พบว่า มีจานวน 5 คู่ ที่
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่กลุ่มที่มีอายุ 15-20 ปี มีทศั นคติตา่ งกับกลุ่ม
ที่มีอายุ 31-40 ปี และ 41 ปี ขึ ้นไป กลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีทศั นคติตา่ งกับกลุ่มที่มีอายุ 3140 ปี และ 41 ปี ขึ ้นไป และกลุม่ ที่มีอายุ 26-30 ปี มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป
ความต่างทัศนคติตอ่ ป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยจาแนกตามอายุ พบว่า จานวน 1 คู่
ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่กลุ่มที่มีอายุ 15-20 ปี มีทศั นคติตา่ งกับกลุ่ม
ที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป
ความต่างทัศนคติตอ่ เอกสารเผยแพร่ในชุมชน โดยจาแนกตามอายุ พบว่ า จานวน 1 คู่ ที่
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีทศั นคติตา่ ง
กับกลุม่ ที่มีอายุ 31-40 ปี
ตารางที่ 5.35

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามสถานภาพ

ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร

ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร

สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้ าง
4. เป็ นหม้ าย
1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้ าง
4. เป็ นหม้ าย
1. โสด

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

4.740*

.003

1<2

.810

.490

.582

.628
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ตารางที่ 5.35 (ต่อ)
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน

สถานภาพ

2. สมรส
3. หย่าร้ าง
4. เป็ นหม้ าย
1. โสด
ภาพรวมทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ การจัด การการ
2. สมรส
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงใน
3. หย่าร้ าง
ชุมชน
4. เป็ นหม้ าย
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

F

Sig.

.801

.494

คู่แตกต่ าง

จากตารางที่ 5.35 พบว่า ทัศนคติต่อผู้ส่ง สาร พบว่า ความแตกต่างของสถานภาพมี
ทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่ อทดสอบรายคู่ พบว่า มี
จานวน 1 คู่ ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ได้ แก่ กลุ่มที่มีสถานภาพโสด มีทศั นคติต่างกับกลุ่มที่มี
สถานภาพสมรส ส่วนทัศนคติด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 5.36 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
สื่อสาร) จาแนกตามสถานภาพ
ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร
10. ผู้นาชุมชนเป็ นผู้
เผยแพร่ขา่ วสารที่มคี วาม
น่าเชื่อถือ
11. การจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้ มีการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงในชุมชนมี
ส่วนช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน

( )

(SD)

1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้ าง
4. เป็ นหม้ าย
1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้ าง

3.47
3.68
3.50
3.25
3.21
3.82
3.92

.966
.983
.674
.956
.867
.954
.900

4. เป็ นหม้ าย

3.75

.957

สถานภาพ

F

Sig.

.806

.492

8.076**
*

.000

คู่แตกต่ าง

1<2
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ตารางที่ 5.36 (ต่อ)
ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร
12. ป้ายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงในชุมชนมี
ส่วนช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน
13. เอกสารเผยแพร่ใน
ชุมชนเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงใน
ชุมชนมีสว่ นช่วยในการ
สร้ างความเข้ าใจกับท่าน
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )

(SD)

F

Sig.

1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้ าง

3.22
3.13
3.33

.889
.873
1.155

.209

.890

4. เป็ นหม้ าย

3.25

1.708

1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้ าง

2.98
3.22
3.75

.892
.922
.965

3.680*

.013

4. เป็ นหม้ าย

2.50

.577

สถานภาพ

คู่แตกต่ าง

ไม่พบคู่
ต่าง

จากตารางที่ 5.36 พบว่า ทัศนคติตอ่ การจัดกิจกรรม และเอกสารเผยแพร่ในชุมชน พบว่า
ความแตกต่างของสถานภาพมีทศั นคติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
0.001
ทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมในชุมชน โดยจาแนกตามสถานภาพ พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่มีสถานภาพโสด มีทศั นคติต่าง
กับกลุม่ ที่มีสถานภาพสมรส
ทัศนคติตอ่ เอกสารเผยแพร่ในชุมชน โดยจาแนกตามสถานภาพ ผลการทดสอบความต่าง
เป็ นรายคู่ ไม่ปรากฏคูท่ ี่แตกต่าง
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ตารางที่ 5.37 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามศาสนา
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน

ศาสนา

1. พุทธ
2. คริ สต์
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร
3. อิสลามและ
อื่นๆ
1. พุทธ
2. คริ สต์
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
3. อิสลามและ
อื่นๆ
1. พุทธ
2. คริ สต์
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
3. อิสลามและ
อื่นๆ
1. พุทธ
ภาพรวมทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ การจัด การการ
2. คริ สต์
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงใน
3. อิสลามและ
ชุมชน
อื่นๆ
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

1.092

.338

.469

.626

5.641*

.004

1>3,2>3

5.589*

.004

1>3,2>3

จากตารางที่ 5.37 พบว่า ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร และภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการ
การสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชน พบว่า ความแตกต่างของศาสนามีทศั นคติที่
แตกต่างต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทัศนคติต่อตัวผู้รับสาร โดยจาแนกตามศาสนา พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้ แก่ กลุ่มที่ นับถื อศาสนาพุทธ มี ทัศนคติต่างกับกลุ่ม ที่นับถื อศาสนา
อิสลามและอื่นๆ และกลุ่มที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ มีทศั นคติต่างกับกลุ่มที่นบั ถือศาสนาอิสลามและ
อื่นๆ
ภาพรวมทัศนคติเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
โดยจาแนกตามศาสนา พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ได้ แก่ กลุ่มที่
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นับถือศาสนาพุทธ มีทศั นคติตา่ งกับกลุ่มที่นบั ถือศาสนาอิสลามและอื่นๆ และกลุ่มที่นบั ถือศาสนา
คริสต์ มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่นบั ถือศาสนาอิสลามและอื่นๆ
ตารางที่ 5.38 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
สื่อสาร) จาแนกตามศาสนา
ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร
10. ผู้นาชุมชนเป็ นผู้
เผยแพร่ขา่ วสารที่มคี วาม
น่าเชื่อถือ
11. การจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้ มีการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงในชุมชนมี
ส่วนช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน
12. ป้ายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงในชุมชนมี
ส่วนช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน
13. เอกสารเผยแพร่ใน
ชุมชนเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงใน
ชุมชนมีสว่ นช่วยในการ
สร้ างความเข้ าใจกับท่าน
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

ศาสนา
1. พุทธ
2. คริ สต์
3. อิสลามและอื่นๆ
1. พุทธ
2. คริ สต์

( )

(SD)

3.61
3.00
3.00
3.28
3.19

.911
1.095
1.155
.878
.981

3. อิสลามและอื่นๆ

3.20

1.317

1. พุทธ
2. คริ สต์

3.15
3.63

.894
1.088

3. อิสลามและอื่นๆ

3.40

.843

1. พุทธ
2. คริ สต์

3.09
3.06

.899
1.181

3. อิสลามและอื่นๆ

3.20

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

4.768*

.010

1>2

1.150

.319

2.267

.106

.079

.924

.919

จากตารางที่ 5.38 พบว่า ทัศนคติต่อผู้นาชุมชน พบว่า ความแตกต่างของศาสนามี
ทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อทดสอบเป็ นรายคู่ พบว่า มี
จานวน 1 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้ แก่ กลุ่มที่นบั ถือศาสนาพุทธ มีทศั นคติตา่ งกับ
กลุม่ ที่นบั ถือศาสนาคริสต์ ส่วนทัศนคติตอ่ สื่อประเภทอื่น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

123
ตารางที่ 5.39 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามระดับการศึกษา
สูงสุด
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน

ระดับการศึกษาสูงสุด

1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
ภาพรวมทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ การจัด การการ 2. มัธยมศึกษา
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงใน 3. ปวช./ปวส.
ชุมชน
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

2.572*

.039

ไม่พบคูต่ า่ ง

2.196

.071

.766

.548

.840

.501

จากตารางที่ 5.39 พบว่า ทัศนคติต่อผู้ส่งสาร พบว่า ความแตกต่ างของระดับการศึกษา
สูงสุด มีทศั นคติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อทดสอบความต่างเป็ น
รายคู่ ไม่ปรากฏคูท่ ี่แตกต่าง ส่วนทัศนคติตอ่ ด้ านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 5.40 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
สื่อสาร) จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร
10. ผู้ น าชุ ม ชนเป็ นผู้
เผยแพร่ ข่า วสารที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือ
11. การจัด กิ จกรรมเพื่ อ
รณรงค์ให้ มีการจัดระเบียบ
สถานบั น เทิ ง ในชุ ม ชนมี
ส่วนช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน
12. ป้ ายประชาสัม พัน ธ์
เกี่ ย วกั บ การจั ด ระเบี ย บ
สถานบั น เทิ ง ในชุ ม ชนมี
ส่วนช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน
13. เอกสารเผยแพร่ ใ น
ชุ ม ช น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด
ระเบี ย บสถานบั น เทิ ง ใน
ชุ ม ชนมี ส่ ว นช่ ว ยในการ
สร้ างความเข้ าใจกับท่าน

ระดับการศึกษา
สูงสุด
1. ต่ากว่า
มัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
1. ต่ากว่า
มัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
1. ต่ากว่า
มัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท
1. ต่ากว่า
มัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโท

( )

(SD)

3.69

.946

3.73
3.55
3.43
3.33

.837
.904
1.021
1.000

4.00

.894

3.51
3.33
3.34
3.78

.746
1.095
.887
.667

3.06

1.124

3.41
2.88
3.27
3.22

.921
.883
.819
1.302

2.88

.719

3.32
2.85
3.14
3.00

.850
1.027
.911
1.000

F

Sig.

.944

.439

2.385

.053

2.092

.083

1.631

.168

คู่แตกต่ าง

จากตารางที่ 5.40 พบว่า ทัศนคติตอ่ ช่องทางสื่อต่างๆ ความแตกต่างของระดับการศึกษา
สูงสุดมีทศั นคติที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 5.41 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามอาชีพ
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน

ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร

ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร

ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร

อาชีพ
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

4.249***

.000

1<4

2.185*

.046

ไม่พบคูต่ า่ ง

1.354

.235
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ตารางที่ 5.41 (ต่อ)
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน

อาชีพ

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
ภาพรวมทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ การจัด การ รัฐวิสาหกิจ
การสื่อ สารเพื่ อการจัด ระเบี ย บสถาน 4. เกษตรกร
บันเทิงในชุมชน
5. พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

F

Sig.

.817

.558

คู่แตกต่ าง

* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 5.41 พบว่า ทัศนคติต่อผู้ส่งสาร และทัศนคติต่อเนื ้อหาสาร พบว่า ความ
แตกต่างของอาชีพมีทศั นคติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ 0.001
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร โดยจาแนกตามอาชีพ พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มีทศั นคติตา่ งกับกลุ่มที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร โดยจาแนกตามอาชีพ ผลการทดสอบความต่างรายคู่ ไม่ปรากฏคู่
แตกต่าง
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ตารางที่ 5.42 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
สื่อสาร) จาแนกตามอาชีพ
ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร

10. ผู้ น าชุ ม ชนเป็ นผู้
เผยแพร่ ข่า วสารที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือ

11. การจัด กิ จกรรมเพื่ อ
รณรงค์ให้ มีการจัดระเบียบ
สถานบั น เทิ ง ในชุ ม ชนมี
ส่วนช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน

12. ป้ ายประชาสัม พัน ธ์
เกี่ ย วกั บ การจั ด ระเบี ย บ
สถานบั น เทิ ง ในชุ ม ชนมี
ส่วนช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน

อาชีพ

( )

(SD)

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป

3.46
3.89

.913
.832

3.27

1.387

3.78

.998

3.34

.984

3.54

.776

3.64

.505

3.19
3.75

.877
.645

3.47

.834

4.09

.949

3.06

.791

4.00

1.155

3.73

.647

3.25
3.46

1.015
.793

3.07

1.033

3.04

.976

3.09

.803

3.31

1.109

F

Sig.

1.543

.167

6.522**
*

.000

.768

.596

คู่แตกต่ าง

1<4,4>5
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ตารางที่ 5.42 (ต่อ)
ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร

13. เอกสารเผยแพร่ ใ น
ชุ ม ช น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด
ระเบี ย บสถานบั น เทิ ง ใน
ชุ ม ชนมี ส่ ว นช่ ว ยในการ
สร้ างความเข้ าใจกับท่าน

อาชีพ
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

( )

(SD)

3.09

.302

2.84
3.64

.865
.951

3.13

1.125

2.96

.767

2.96

.884

3.15

.899

3.82

.405

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

4.239**
*

.000

1<2

*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

จากตารางที่ 5.42 พบว่า ทัศนคติตอ่ การจัดกิจกรรม และเอกสารเผยแพร่ในชุมชน พบว่า
ความแตกต่างของอาชีพมีทศั นคติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001
ทัศนคติต่อการจัดกิ จ กรรมเพื่อรณรงค์ให้ มี การจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุม ชน โดย
จาแนกตามอาชีพ พบว่า มีจานวน 2 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่
กลุ่ม ที่ เ ป็ นนัก เรี ย น/นัก ศึก ษา มี ทัศ นคติที่ ต่า งกับ กลุ่ม ที่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกร และกลุ่ม ที่
ประกอบอาชีพเกษตรกร มีทศั นคติที่ตา่ งกับกลุม่ ที่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง
ทัศนคติตอ่ เอกสารเผยแพร่ในชุมชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชน ชุมชน
โดยจาแนกตามอาชีพ พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ได้ แก่ กลุม่ ที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มีทศั นคติที่ตา่ งกับกลุม่ ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
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ตารางที่ 5.43 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน

รายได้ ต่อเดือน

1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร
3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. มากกว่า 20,001 บาท
1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. มากกว่า 20,001 บาท
1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. มากกว่า 20,001 บาท
1. ต่ากว่า 5,000 บาท
ภาพรวมทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ การจัด การ 2. 5,001-10,000 บาท
การสื่อ สารเพื่ อการจัด ระเบี ย บสถาน 3. 10,001-15,000 บาท
บันเทิงในชุมชน
4. 15,001-20,000 บาท
5. มากกว่า 20,001 บาท
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

5.041***

.001

1<4,5>1

.381

.822

1.067

.374

.494

.740

จากตารางที่ 5.43 พบว่า ทัศนคติตอ่ ผู้ส่งสาร พบว่า ความแตกต่างของรายได้ ตอ่ เดือนมี
ทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบความต่างเป็ นรายคู่
พบว่า มีจานวน 2 คู่ ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้ แก่ กลุ่มที่มีรายได้ ต่อเดือนต่ากว่า
5,000 บาท มีทศั นคติที่ตา่ งกับกลุ่มที่มีรายได้ ระหว่าง 15,001-20,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ ตอ่
เดือน มากกว่า 20,001 บาท มีทศั นคติที่ตา่ งกับกลุม่ ที่มีรายได้ ต่ากว่า 5,000 บาท
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ตารางที่ 5.44 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
สื่อสาร) จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร

10. ผู้นาชุมชนเป็ นผู้
เผยแพร่ขา่ วสารที่มคี วาม
น่าเชื่อถือ

11. การจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้ มีการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงในชุมชนมี
ส่วนช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน

12. ป้ายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงในชุมชนมี
ส่วนช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน

รายได้ ต่อเดือน

( )

(SD)

1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000
บาท
4. 15,001-20,000
บาท
5. มากกว่า 20,001
บาท
1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000
บาท
4. 15,001-20,000
บาท
5. มากกว่า 20,001
บาท
1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000
บาท
4. 15,001-20,000
บาท
5. มากกว่า 20,001
บาท

3.75
3.58

.886
.988

3.39

.948

3.71

1.014

3.48

.823

3.25
3.47

.886
.968

3.25

.905

3.67

.953

3.68

.627

3.00
3.29

.756
1.079

3.16

.828

3.13

.894

3.36

.952

F

Sig.

.970

.425

2.136

.078

.494

.740

คู่แตกต่ าง
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ตารางที่ 5.44 (ต่อ)
ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร
13. เอกสารเผยแพร่ใน
ชุมชนเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงใน
ชุมชนมีสว่ นช่วยในการ
สร้ างความเข้ าใจกับท่าน

รายได้ ต่อเดือน

( )

(SD)

1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000
บาท
4. 15,001-20,000
บาท
5. มากกว่า 20,001
บาท

2.88
2.98

.641
.866

3.00

.903

3.97

.986

3.68

.852

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

3.172*

.015

2<5,3<5

* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 5.44 พบว่า ทัศนคติต่อเอกสารเผยแพร่ ในชุมชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงในชุมชน พบว่า ความแตกต่างขอรายได้ ตอ่ เดือนมีทศั นคติที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความต่างรายคู่ พบว่า มีจานวน 2 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ได้ แก่ กลุ่ม ที่มีรายได้ ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท มีทัศนคติต่างกับกลุ่มที่มี
รายได้ ตอ่ เดือนมากกว่า 20,001 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ ตอ่ เดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท มี
ทัศนคติที่ตา่ งกับกลุม่ ที่มีรายได้ ตอ่ เดือนมากกว่า 20,001 บาท ส่วนทัศนคติตอ่ ด้ านอื่นๆ มีทศั นคติ
ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 5.45 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน จาแนกตามความถี่ในการ
เข้ าใช้ บริการสถานบันเทิง
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ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน

ความถี่ในการเข้ าใช้ บริการ
สถานบันเทิง

1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร
3. เดือนละครัง้
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
3. เดือนละครัง้
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
3. เดือนละครัง้
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
1. สัปดาห์ละครัง้
ภาพรวมทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ การจัด การ 2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
การสื่อ สารเพื่ อการจัด ระเบี ย บสถาน 3. เดือนละครัง้
บันเทิงในชุมชน
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อืน่ ๆ
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

8.690***

.000

1<5,2<5,
3<5,4<5

6.375***

.000

2<5,4<5

5.982***

.000

2<5

10.409***

.000

1<5,2<3,
2<4,2<5

จากตารางที่ 5.45 พบว่า ทัศนคติต่อผู้ส่งสาร ทัศนคติต่อเนื ้อหาสาร ทัศนคติต่อตัวผู้รับ
สาร และภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชน
พบว่า ความแตกต่างของความถี่ในการเข้ าใช้ บริ การสถานบันเทิงมีทศั นคติที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001
ทัศนคติต่อผู้ส่งสาร โดยจ าแนกตามความถี่ ในการเข้ าใช้ บริ การสถานบันเทิง พบว่า มี
จานวน 4 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้ แก่ กลุ่มที่เข้ าใช้ สถานบันเทิงสัปดาห์ละครัง้ 2-3
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ครัง้ ต่อสัปดาห์ เดือนละครัง้ และ 2-3 ครัง้ ต่อเดือน มีทศั นคติต่างกับกลุ่มที่เข้ าใช้ สถานบันเทิงใน
ช่วงเวลาอื่นๆ
ทัศนคติต่อเนื ้อหาสาร โดยจาแนกตามความถี่ในการเข้ าใช้ บริ การสถานบันเทิง พบว่า มี
จ านวน 2 คู่ ที่ ต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ได้ แก่ กลุ่ม ที่ เข้ าใช้ สถานบันเทิ ง 2-3 ครั ง้ ต่อ
สัปดาห์ และ 2-3 ครัง้ ต่อเดือน มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่เข้ าใช้ สถานบันเทิงในช่วงเวลาอื่นๆ
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร โดยจาแนกตามความถี่ในการเข้ าใช้ บริ การสถานบันเทิง พบว่า มี
จานวน 1 คู่ ที่ ต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ได้ แก่ กลุ่มที่ เข้ าใช้ สถานบันเทิง 2-3 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่เข้ าใช้ สถานบันเทิงในช่วงเวลาอื่นๆ
ภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชน
โดยจาแนกตามความถี่ ในการเข้ าใช้ บริ การสถานบันเทิง พบว่า มีจานวน 4 คู่ ที่ต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ได้ แก่ กลุ่มที่เข้ าใช้ สถานบันเทิงสัปดาห์ละครัง้ มีทศั นคติตา่ งกับกลุ่มที่เข้ าใช้
สถานบันเทิงในช่วงเวลาอื่นๆ กลุม่ ที่เข้ าใช้ สถานบันเทิง 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีทศั นคติตา่ งกับกลุ่ม
ที่เข้ าใช้ สถานบันเทิงเดือนละครัง้ 2-3 ครัง้ ต่อเดือน และกลุม่ ที่เข้ าใช้ สถานบันเทิงในช่วงเวลาอื่นๆ
ตารางที่ 5.46 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
สื่อสาร) จาแนกตามความถี่ในการเข้ าใช้ บริการสถานบันเทิง
ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร
10. ผู้ น าชุ ม ชนเป็ นผู้
เผยแพร่ ข่า วสารที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือ
11. การจัด กิ จกรรมเพื่ อ
รณรงค์ให้ มีการจัดระเบียบ
สถานบั น เทิ ง ในชุ ม ชนมี
ส่วนช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน

ความถี่ในการเข้ าใช้
บริการสถานบันเทิง
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
3. เดือนละครัง้
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
3. เดือนละครัง้
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ

( )

(SD)

3.30
3.64
3.37
3.43
3.72
3.09
3.29
3.23
3.13
3.91

.974
1.129
.993
.788
.873
.949
.897
.866
.757
.818

F

Sig.

1.617

.171

8.167**
*

.000

คู่แตกต่ าง

1<5,2<5,
3<5,
4<5
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ตารางที่ 5.46 (ต่อ)
ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร
12. ป้ ายประชาสัม พัน ธ์
เกี่ ย วกั บ การจั ด ระเบี ย บ
สถานบั น เทิ ง ในชุ ม ชนมี
ส่วนช่วยในการสร้ างความ
เข้ าใจกับท่าน
13. เอกสารเผยแพร่ ใ น
ชุ ม ช น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด
ระเบี ย บสถานบั น เทิ ง ใน
ชุ ม ชนมี ส่ ว นช่ ว ยในการ
สร้ างความเข้ าใจกับท่าน
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

ความถี่ในการเข้ าใช้
บริการสถานบันเทิง
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
3. เดือนละครัง้
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ
1. สัปดาห์ละครัง้
2. 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
3. เดือนละครัง้
4. 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
5. อื่นๆ

( )

(SD)

3.39
2.96
3.32
2.96
3.22
3.13
2.54
3.14
3.22
3.22

.941
1.036
.848
.976
.872
.920
1.036
.895
1.085
.764

F

Sig.

1.373

.245

3.169*

.015

คู่แตกต่ าง

2<5

จากตารางที่ 5.46 พบว่า ทัศนคติต่อการจัดกิ จ กรรม และเอกสารเผยแพร่ ในชุม ชน
เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชน พบว่า ความแตกต่างของความถี่ในการเข้ าใช้ บริ การ
สถานบันเทิงมีทศั นคติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ 0.001
ทัศนคติต่อการจัดกิ จ กรรมเพื่อรณรงค์ให้ มี การจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุม ชน โดย
จาแนกตามความถี่ในการเข้ าใช้ บริการสถานบันเทิง พบว่า มีจานวน 4 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุ่มที่เข้ าใช้ สถานบันเทิงสัปดาห์ละครัง้ 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เดือน
ละครัง้ และ 2-3 ครัง้ ต่อเดือน มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่เข้ าใช้ สถานบันเทิงในช่วงเวลาอื่นๆ
ทัศนคติต่อเอกสารเผยแพร่ ในชุมชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชน โดย
จาแนกตามความถี่ในการเข้ าใช้ บริการสถานบันเทิง พบว่า มีจานวน 1 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุ่มที่เข้ าใช้ สถานบันเทิง 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีทศั นคติตา่ งกับกลุ่มที่
เข้ าใช้ สถานบันเทิงในช่วงเวลาอื่นๆ

บทที่ 6
สรุ ป อภิปรายผลและเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลอง
หก จังหวัดปทุมธานี” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้ส่งสาร ศึกษาเนื ้อหาสาร ศึกษา
ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน ตลอดจนศึกษาทัศนคติของ
ผู้รับสารที่มี ต่อการจัดการการสื่ อสารเพื่ อการจัดระเบียบและสถานบันเทิง ชุม ชนคลองหก จังหวัด
ปทุมธานี
การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ ง คุณภาพและเชิ ง ปริ ม าณ ซึ่ง ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาเชิ ง
คุณภาพ ได้ แก่ กลุ่มผู้นาชุมชนที่เป็ นผู้ส่งสาร โดยเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่
สามารถให้ ข้อมูลได้ ตรงตามที่ผ้ ูวิจัยต้ องการ โดยเป็ นการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกเพื่อให้ ได้ ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพปั ญหาภายในของชุมชน และการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถาน
บันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ เลือกสัมภาษณ์ นายอาเภอคลองหลวง ผู้นา
ชุมชน หรื อนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหก ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล รองปลัดองค์การ
บริ หารส่วนตาบล ผู้อานวยการกองช่าง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคลองห้ า นายกสมาคมหอพัก
เอกชนคลองหก อธิ การบดีม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลธัญบุรี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายกิ จ การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ซึง่ มีจานวนทังสิ
้ ้น 10 ท่าน
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สำหรับประชำกรที่ใช้ ในกำรศึกษำเชิงปริ มำณนัน้ ได้ แก่ ประชำกรที่ใช้ ในกำรวิจยั ครัง้ นี ้เชิงปริ มำณนี ้
เป็ นกลุ่มประชำชนในชุมชนคลองหก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ที่ทำหน้ ำที่
เป็ นผู้รับสำร ซึ่งประชำกรในพื ้นที่ชุมชนคลองหกมีทงหมด
ั้
14 หมู่บ้ำน มีประชำกรในชุมชนจำนวน
11,125 คน จำนวนครัวเรื อน 5,063 ครัวเรื อน โดยใช้ วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ วิธีกำรคำนวณตำม
สัดส่วนประชำชน (Probability Proportional to Size : PPS) ซึ่งกำหนดควำมเชื่อมัน่ ไว้ ที่ 95% และค่ำ
ควำมคลำดเคลื่อนจำกกลุ่มตัวอย่ำงไว้ ที่ 10% โดยเลือกสุ่มประชำชน 7 หมู่บ้ำนจำกทังหมด
้
14
หมูบ่ ้ ำน ซึง่ ได้ ผลของกำรสุม่ ตัวอย่ำงทังหมด
้
200 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภำพเป็ นกำรสร้ ำงแนวคำถำมเพื่อใช้ ในกำร
สัมภำษณ์เจำะลึกกับกลุม่ ตัวอย่ำงส่วนกำรวิจยั เชิงปริมำณเป็ นแบบสอบถำมที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ ำงขึ ้นและได้
ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื ้อหำและทดลอง เพื่อหำค่ำควำมเชื่อมัน่ (reliability) หลังจำก
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลจำกแบบสอบถำม ผู้วิจยั วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสำเร็ จรูป SPSS โดย
เป็ นกำรบรรยำยเชิ ง สถิ ติ ได้ แ ก่ ควำมถี่ ร้ อยละ ค่ ำ เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำ น และระดับ
ควำมสำคัญ และทดสอบสมมติฐำน โดยใช้ t-test และ F-test เพื่อวิเครำะห์คำ่ ควำมแปรปรวนทำง
เดียว (One-way ONOVA) และในกรณีที่พบว่ำมีนยั สำคัญทำงสถิติ ผู้วิจยั จะทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบ
ค่ำเฉลี่ยเป็ นรำยคู่ (post hoc test) ตำมวิธีกำรของเชฟเฟ่ (Scheffe’) และใช้ กำรวิเครำะห์คำ่ ทำงสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อวิเครำะห์คำ่ ควำมสัมพันธ์
ของตัวแปร

6.1 สรุ ปผลการศึกษา
ชุม ชนคลองหก มี ทัง้ หมด 14 หมู่บ้ ำ น มี ป ระชำกรในชุม ชนจ ำนวน 11,125 คน จ ำนวน
ครัวเรื อน 5,063 ครัวเรื อน ชำวบ้ ำนยังคงใช้ วิถีชีวิตชนบทแบบเรี ยบง่ำย ในเขตที่ยงั เป็ นชนบท และ
ใช้ ชี วิตต่ำงคนต่ำงอยู่ รู้ จักกันเฉพำะพื น้ ที่ บริ เวณใกล้ เคียง นั่นคือ ชุม ชนเมื อง หมู่บ้ำนจัดสรร ซึ่ง
ประชำกรในตำบลคลองหกส่วนใหญ่นับถื อศำสนำพุทธ ชุมชนอยู่ในควำมดูแลและรับผิดชอบของ
สถำนีตำรวจภูธรคลองห้ ำ และมีจุดตรวจย่อยพรธิ สำรอีก 1 แห่ง โดยมีกำรจัดเวรสำยตรวจร่ วมกับ
ตำรวจชุมชนตำบลคลองหก ตลอด 24 ชัง่ โมง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรื อเหตุดว่ นเหตุร้ำยจะขอควำม
ช่วยเหลือจำกศูนย์ดบั เพลิงจำกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองหก ประชำชนส่วนใหญ่ทำกำรเกษตร
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เป็ นอำชีพหลัก คือ ทำนำ ทำสวน ทำไร่ และประกอบอำชีพค้ ำขำย ธุรกิจส่วนตัว และโรงงำน
ขนำดเล็กและขนำดย่อมเป็ นส่วนน้ อย มีกำรเดินทำงไปทำงำนในโรงงำนนอกเขตองค์กำรบริ หำรส่วน
ตำบลซึ่งเป็ นส่วนน้ อย ซึ่งจำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ สถำนกำรณ์ ปัญหำสถำนบันเทิงที่เกิดขึ ้นภำยใน
ชุมชนนัน้ ล้ วนที่จะส่งผลโดยตรงแก่ชมุ ชนคลองหกรวมไปถึงกำรดำเนินชีวิตของประชำชนโดยตรง
6.1.1 ผลการวิเคราะห์ การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถาน
บันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
กำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่ อกำรจัดระเบียบชุม ชนและสถำนบันเทิง ชุม ชนคลองหก จัง หวัด
ปทุมธำนี ในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ แบ่งออกเป็ น กำรศึกษำทักษะกำรสื่อสำรของผู้ส่งสำรที่ใช้ ในกำรจัดกำรกำร
สื่อสำร กำรศึกษำเนื ้อหำสำรที่ผ้ สู ง่ สำรใช้ ในกำรจัดกำรกำรสื่อสำร กำรศึกษำช่องทำงกำรสื่อสำรที่ใช้
ในกำรจัดกำรกำรสื่อสำร และกำรศึกษำทัศนคติของผู้รับสำรที่มีตอ่ กำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัด
ระเบียบชุมชน
ด้ ำนทักษะกำรสื่อสำรของผู้สง่ สำร พบว่ำ ชุมชนคลองหกนันมี
้ ผ้ นู ำชุมชนที่มีทกั ษะกำรสื่อสำร
ที่ดี เป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ และควำมสำมำรถของผู้ส่งสำรรอบด้ ำน มีคณ
ุ ลักษะของผู้ส่งสำรที่ดีอย่ำง
ครบถ้ วนไม่ว่ำจะเป็ น กำรมีบคุ ลิกภำพของผู้ส่งสำรที่ดี และมีคณ
ุ สมบัติในกำรสื่อสำรที่ดีไม่ว่ำจะเป็ น
ควำมสำมำรถในกำรพูด กำรเจรจำ ต่อรอง ควำมสำมำรถในกำรรั บ ฟั ง หรื อกำรเป็ นผู้ฟั ง ที่ ดีและ
สำมำรถโน้ มน้ ำวใจประชนชนในชุมชนคอลงหกได้ เป็ นอย่ำงดี
ด้ ำนเนื ้อหำสำร พบว่ำ ผู้นำชุมชนนันได้
้ นำ พระรำชบัญญัตคิ วบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 ที่ใช้ ในกำรดำเนินคดีและแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบกำรสถำน
บันเทิงที่มีกำรดำเนินกำรก่อสร้ ำงโดยไม่ได้ รับอนุญำต และข้ อบัญญัติ เรื่ อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็ น
อันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2551 ได้ นำมำใช้ ในกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบชุมชนและสถำน
บันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งได้ สะท้ อนให้ เห็นว่ำผู้ส่งสำรมีกำรเลือกใช้ เนื ้อหำที่ส่งผลให้
ชุมชนคลองหก รวมถึงประชำชนในชุมชนคลองหกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดี
ด้ ำนช่องทำงกำรสื่อสำร พบว่ำ ชุมชนคลองหกนันได้
้ มีกำรเลือกใช้ ช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อขจัด
ปั ญหำผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆมำกมำย อำทิเช่น กำรเลือกใช้ สื่อบุคคล กำรเลือกใช้ สื่อเฉพำะกิจ กำร
เลือกใช้ สื่อใหม่ กำรเลือกใช้ สื่อวิทยุชมุ ชน และกำรเลือกใช้ ช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อมวลชน จึงแสดง
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ให้ เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ ชุมชนคลองหกมีกำรเลือกใช้ ช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อแบบบูรณำกำรอย่ำง
ครบถ้ วน ส่งผลให้ สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ผ้ นู ำชุมชน(ผู้สง่ สำร)ต้ องกำรได้ อย่ำงดีทีเดียว
ด้ ำนทัศนคติของผู้รับสำร พบว่ำ จำกกำรเลือกใช้ ช่องทำงกำรสื่อสำรในกำรแก้ ไขปั ญหำผ่ำน
ทำงสื่อต่ำงๆที่หลำกหลำยและมีควำมน่ำสนใจนัน้ ส่งผลทำให้ ประชำชนหรื อผู้รับสำรภำยในชุมชนนัน้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไม่วำ่ จะเป็ นทังทำงด้
้
ำนทัศนคติ ทำงด้ ำนพฤติกรรม และด้ ำนควำมรู้ ส่งผลให้ เกิด
กำรเรี ยนรู้ และเข้ ำใจตรงกันในกำรจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับปั ญหำสถำนบันเทิงได้ เป็ นอย่ำงดี
กล่ำวโดยสรุ ปได้ ว่ำ ชุมชนคลองหกนันถื
้ อเป็ นชุมชนที่ใช้ กำรสื่อสำรในระดับท้ องถิ่น หรื อกำร
สื่อสำรระดับชุมชนนัน้ เอง ซึ่งกำรสื่อสำรนัน้ เป็ นกำรสื่อสำรโดยคำนึงถึงวิถีชีวิต กำรดำรงชีวิตของ
ประชำชนในชุมชน ทำให้ กำรขับเคลื่อนในกำรที่จะแก้ ไขปั ญหำโดยอำศัยกำรสื่อสำรนันเป็
้ นไปได้ อย่ำง
สมบูรณ์ มีกำรใช้ กำรสื่อสำรผ่ำนทำงช่องทำงสื่อต่ำงๆได้ เป็ นอย่ำงดี มีกำรดึงกลยุทธ์ จุดเด่น จุดด้ อย
ของสื่อนัน้ ๆและนำมำใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัด
ระเบียบชุมชนและสถำนบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธำนี นันเป็
้ นกำรสื่อสำรที่มีกลยุทธ์ของกำร
สื่อสำรที่หลำกหลำย ซึ่งแสดงให้ เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ กำรสื่อสำรนันมี
้ ส่วนสำคัญเป็ นอย่ำงมำกในกำร
ผลักดันของกำรพัฒนำในทุกด้ ำน จำกกรณี ศึกษำในเรื่ องกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบ
ชุมชนและสถำนบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธำนี นันท
้ ำให้ เห็นถึงศักยภำพของผู้นำชุมชนที่ทำ
หน้ ำที่เป็ นผู้ส่งสำรในชุมชนคลองหก ซึ่งเป็ นบุคคลที่เป็ นแรงขับเคลื่อนหลักในกำรผลักดันเพื่อพัฒนำ
ชุมชนให้ ดีขึ ้น นอกจำกนันยั
้ งมีกำรเลือกใช้ ชอ่ งทำงกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อต่ำงๆเพื่อแก้ ไขปั ญหำที่สะสมมำ
นำนภำยในชุมชนได้ เป็ นอย่ำงดี และได้ รับกำรตอบรับอย่ำงดีจำกประชำชนในชุมชน เกิดควำมเข้ ำใจที่
ตรงกันรวมถึงเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้ ำนในทำงที่ดีไม่วำ่ จะเป็ นทัศนคติ พฤติกรรม และควำมรู้
6.1.2 ผลการวิเคราะห์ ทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
6.1.2.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
กลุม่ ตัวอย่ำงทังเพศชำยและเพศหญิ
้
งมีจำนวนเท่ำกัน ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 21-25
ปี สถำนภำพโสด นับถือศำสนำพุทธ มีระดับกำรศึกษำสูงสุดระดับปริ ญญำตรี ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษำ มีรำยได้ ตอ่ เดือน 10,001-15,000 บำท และส่วนใหญ่เข้ ำใช้ สถำนบันเทิงในช่วงเวลำอื่นๆ ที่
ไม่ได้ มีระบุไว้ ในแบบสอบถำม รองลงมำคือ เข้ ำใช้ บริกำรสถำนบันเทิงเดือนละครัง้
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6.1.2.2 ผลกำรวิเครำะห์กำรรับรู้ ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อ
กำรจัดระเบียบภำยในชุมชน
ผู้วิ จัยได้ แบ่ง กำรรั บรู้ ข่ำวสำรเกี่ ย วกับกำรจัด กำรกำรสื่ อสำรเพื่ อ กำรจัด ระเบี ย บ
ภำยในชุมชนออกเป็ น กำรรับรู้ ข่ำวสำรจำกสื่อในชุมชน และกำรรับรู้เกี่ยวกับประเด็นกำรจัดกำรกำร
สื่ อ สำรเพื่ อ จัด ระเบี ย บสถำนบัน เทิ ง ภำยในชุม ชน พบว่ำ ด้ ำ นกำรรั บ รู้ ข่ ำ วสำรจำกสื่ อ ในชุม ชน
ประชำชนส่วนใหญ่รับรู้ข่ำวสำรจำกสื่ออินเทอร์ เน็ตมำกที่สดุ สำหรับกำรรับรู้ ข่ำวสำรเกี่ยวกับประเด็น
ด้ ำนกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน โดยภำพรวม พบว่ำ ประชำชน
ส่วนใหญ่มี กำรรับรู้ เกี่ ยวกับกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุม ชนในระดับปำนกลำง และเมื่ อ
พิจ ำรณำรำยละเอี ย ดเกี่ ยวกับค่ำ เฉลี่ ยของระดับ กำรรั บรู้ พบว่ำ ระดับกำรรั บรู้ ที่ มี ค่ำสูง ที่ สุด คื อ
ประเด็นเรื่ องสถำนกำรณ์ปัญหำสถำนบันเทิงภำยในชุมชน
6.1.2.3 ผลกำรวิเครำะห์ทศั นคติเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบ
สถำนบันเทิงภำยในชุมชน
ผู้วิจยั ได้ แบ่งทัศนคติออกเป็ น ทัศนคติตอ่ ผู้ส่งสำร ทัศนคติตอ่ เนื ้อหำสำร ทัศนคติต่อ
ช่องทำงกำรสื่อสำร และทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสำร สำหรับทัศนคติตอ่ ผู้ส่งสำร พบว่ำ ประชำชนมีทศั นคติ
ที่เห็นด้ วยมำกว่ำผู้นำชุมชนมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ ยวกับกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน
ด้ ำนทัศนคติต่อเนือ้ หำสำร พบว่ำ ประชำชนมี ทัศนคติที่เห็นด้ วยมำกว่ำชุมชนมีกำรอธิบำยเกี่ยวกับ
วิธีกำรจัดกำรปั ญหำสถำนบันเทิงภำยในชุมชน ด้ ำนทัศนคติตอ่ ช่องทำงกำรสื่อสำร พบว่ำ ประชำชนมี
ทัศนคติที่เ ห็นด้ วยมำกว่ำผู้นำชุมชนเป็ นผู้เผยแพร่ ข่ำวสำรที่ มี ควำมน่ำเชื่ อถื อ และส ำหรับในด้ ำน
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสำร ในภำพรวม พบว่ำ ประชำชนมีทศั นคติที่เห็นด้ วยมำกกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำร
เพื่อกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน
6.1.2.4 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐำนที่ 1 ลักษณะทำงประชำกรที่แตกต่ำงกันของคนในชุมชนคลองหกมีกำร
รับรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบชุมชนแตกต่ำงกัน ดังแสดงในตำรำง 6.1
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ตารางที่ 6.1 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน ข้ อมูลประชำกรกับกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบภำยในชุมชน
การรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบภายใน
ชุมชน
1. กำรรับรู้ ข่ำวสำรจำกสื่อ
ในชุมชน
1.1 รั บ รู้ ข้ อ มูล ข่ ำ วสำร
เกี่ ย วกั บ กำรจั ด ระเบี ย บ
สถำนบันเทิงภำยในชุมชน
จำกผู้นำชุมชน
1.2 รั บ รู้ ข้ อ มูล ข่ ำ วสำร
เกี่ ย วกั บ กำรจั ด ระเบี ย บ
สถำนบั น เทิ ง จำกกำรจั ด
กิจกรรมภำยในชุมชน
1.3 รั บ รู้ ข้ อ มูล ข่ ำ วสำร
เกี่ ย วกั บ กำรจั ด ระเบี ย บ
ส ถ ำ น บั น เ ทิ ง จ ำ ก ป้ ำ ย
ประชำสัมพันธ์

ข้ อมูลประชากร
เพศ

อายุ

สถาน
ภาพ

***

*

*

*

ศาสนา

รายได้ ต่อ
เดือน

ความถี่ในการเข้ า
ใช้ บริการสถาน
บันเทิง

การศึกษา
สูงสุด

อาชีพ

***

***

***

*

***

***

*

*
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ตารางที่ 6.1 (ต่อ)
การรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบภายใน
ชุมชน
1.4 รับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรจัดระเบียบ
สถำนบันเทิงจำกสือ่
อินเตอร์ เน็ต
1.5 รับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรจัดระเบียบ
สถำนบันเทิงจำกสือ่
โทรทัศน์
1.6 รับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรจัดระเบียบ
สถำนบันเทิงจำกบุคคลใน
ชุมชน อำทิ ครอบครัว
เพื่อนบ้ ำน
1.7 รับรู้ ข้อมูลข่ำวสำเกี่ยวกับ
กำรจัดระเบียบสถำนบันเทิง
จำกเอกสเผยแพร่ ภำยใชุมชน

ข้ อมูลประชากร
เพศ

อายุ

สถาน
ภาพ

*

***

ศาสนา

การศึกษา
สูงสุด

อาชีพ

*

*

***

รายได้ ต่อ
เดือน

ความถี่ในการเข้ า
ใช้ บริการสถาน
บันเทิง
*

*

*

*

*
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ตารางที่ 6.1 (ต่อ)
การรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบภายใน
ชุมชน
2. รับรู้เกี่ยวกับประเด็นกำร
จัด กำรกำรสื่อ สำรเพื่ อ จัด
ร ะ เ บี ย บ ส ถ ำ น บั น เ ทิ ง
ภำยในชุมชน
2.1
รั บรู้ เ กี่ ย ว กั บ
สถำนกำรณ์ ปั ญ หำสถำน
บันเทิงภำยในชุมชน
2.2 รับรู้ วิธีกำรเตรี ยมกำร
รั บ มื อ กั บ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์
ปั ญหำสถำนบันเทิงภำยใน
ชุมชน
2.3 รับรู้ นโยบำยเกี่ยวกับ
ก ำ ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ส ถ ำ น
บันเทิงภำยในชุมชน

ข้ อมูลประชากร
เพศ

อายุ

***

สถาน
ภาพ

*

ศาสนา

*

การศึกษา
สูงสุด

อาชีพ

*

*

*

*

รายได้ ต่อ
เดือน

ความถี่ในการเข้ า
ใช้ บริการสถาน
บันเทิง

*

*

***
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ตารางที่ 6.1 (ต่อ)
การรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบภายใน
ชุมชน

ข้ อมูลประชากร
เพศ

อายุ

สถาน
ภาพ

2.4 รับรู้มำตรกำรในกำรจัด
ร ะ เ บี ย บ ส ถ ำ น บั น เ ทิ ง
ภำยในชุมชน
2.5
รั บ รู้ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องกับกำรจัดระเบียบ
สถำนบันเทิง
2.6 รับรู้ บทลงโทษในกำร
จั ด ระเบี ย บสถำนบั น เทิ ง
*
ภำยในชุมชน
ภาพรวมการรับรู้
*
* มีนยั สำคัญทำงสถิติ 0.05, *** มีนยั สำคัญทำงสถิติ 0.001

ศาสนา

การศึกษา
สูงสุด

อาชีพ

*

*

***

***

*

***

รายได้ ต่อ
เดือน

ความถี่ในการเข้ า
ใช้ บริการสถาน
บันเทิง

***

*

*

*
*
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ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกัน มีกำรรับรู้ ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ
ประชำชนที่มีอำยุตำ่ งกัน มีกำรรับรู้ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบ
สถำนบันเทิงภำยในชุมชนจำกผู้นำชุมชน กิจกรรมในชุมชน ป้ ำยประชำสัมพันธ์ เอกสำรเผยแพร่ ใน
ชุมชน อีกทังมี
้ กำรรับรู้ เกี่ยวนโยบำย บทลงโทษ และภำพรวมกำรรับรู้ เกี่ ยวกับกำรจัดระเบียบสถำน
บันเทิงภำยในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ 0.001
ประชำชนที่มีสถำนภำพต่ำงกัน มีกำรรับรู้ ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัด
ระเบียบสถำนบันเทิง ภำยในชุม ชนจำกกิ จ กรรมในชุม ชน สื่ ออินเทอร์ เน็ต และมี กำรรั บรู้ นโยบำย
เกี่ยวกับกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และ
0.001
ประชำชนที่นบั ถือศำสนำต่ำงกัน มีกำรรับรู้ข่ำวสำรเกี่ ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัด
ระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชนจำกสื่ออินเทอร์ เน็ต และมีกำรรับรู้นโยบำย และมำตรกำรในกำรจัด
ระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ 0.001
ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำสูงสุดต่ำงกัน มีกำรรับรู้ ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำร
เพื่อกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชนจำกผู้นำชุมชน กำรจัดกิจกรรม สื่ออินเทอร์ เน็ต และมี
กำรรั บ รู้ วิ ธี ก ำรเตรี ย มกำรรั บ มื อ กับ สถำนกำรณ์ ปั ญ หำสถำนบัน เทิ ง ภำยในชุม ชน รั บ รู้ นโยบำย
มำตรกำร กฎหมำย และบทลงโทษในกำรจัด ระเบีย บสถำนบัน เทิง ภำยในชุม ชน ต่ำ งกันอย่ำ งมี
นัยสำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ 0.001
ประชำชนที่ มี อ ำชี พ ต่ำ งกัน มี กำรรั บ รู้ ข่ำวสำรเกี่ ย วกับ กำรจัด กำรกำรสื่ อสำรเพื่ อ กำรจัด
ระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชนจำกผู้นำชุมชน กำรจัดกิจกรรม ป้ำยประชำสัมพันธ์ สื่ออินเทอร์ เน็ต
เอกสำรเผยแพร่ ในชุมชน และมีกำรรับรู้ วิธีกำรเตรี ยมกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ ปัญหำสถำนบันเทิง
ภำยในชุมชน รับรู้นโยบำย มำตรกำร และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิง ต่ำงกัน
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ 0.001
ประชำชนที่ มี รำยได้ ต่อเดือนต่ำงกัน มี กำรรั บรู้ ข่ำวสำรเกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ ปัญหำสถำน
บันเทิงภำยในชุมชน รับรู้กฎหมำย และบทลงโทษในกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน ต่ำงกัน
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ประชำชนที่เข้ ำใช้ บริกำรสถำนบันเทิงต่ำงกัน มีกำรรับรู้ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำร
เพื่อกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชนจำกผู้นำชุมชน กำรจัดกิจกรรม ป้ำยประชำสัมพันธ์ สื่อ
อินเทอร์ เน็ต สื่อโทรทัศน์ เอกสำรเผยแพร่ ในชุมชน และมีกำรรับรู้ เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัญหำสถำน
บันเทิงในชุมชน รับรู้ นโยบำย มำตรกำร บทลงโทษ และมีภำพรวมกำรรับรู้ เกี่ ยวกับกำรจัดระเบียบ
สถำนบันเทิงภำยในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ 0.001
สมมติ ฐ ำนที่ 2 ลัก ษณะทำงประชำกรที่ แ ตกต่ำ งกัน ของคนในชุม ชนคลองหกมี
ทัศนคติเกี่ยวกับข่ำวสำรกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบชุมชนแตกต่ำงกัน ดังแสดงในตำรำง
ที่ 6.2
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ตารางที่ 6.2 สรุ ปผลกำรทดสอบสมมติฐำน ข้ อมูลประชำกรกับทัศนคติเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยใน
ชุมชน
ทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สำร
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหำสำร
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสำร
ภำพรวมทัศนคติเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรกำรสือ่ สำรเพื่อ
กำรจัดระเบียบสถำน
บันเทิงภำยในชุมชน

ข้ อมูลประชากร
เพศ

* มีนยั สำคัญทำงสถิติ 0.05
*** มีนยั สำคัญทำงสถิติ 0.001

อายุ
***
*
***
***

สถาน
ภาพ

ศาสนา

*

การศึกษา
สูงสุด
*

อาชีพ
***
*

รายได้ ต่อ
เดือน
***

ความถี่ในการเข้ า
ใช้ บริการสถาน
บันเทิง

*

***
***
***

*

***
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ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำร
สื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชนไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
ประชำชนที่มีอำยุต่ำงกัน มี ทศั นคติตอ่ ผู้ส่งสำร เนื ้อหำสำร ตัวผู้รับสำร และภำพรวมทัศนคติ
เกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ
ทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ 0.001
ประชำชนที่ มีส ถำนภำพต่ำงกัน มีทัศนคติต่อผู้ส่งสำร ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิ ติที่
ระดับ 0.05
ประชำชนที่นบั ถือศำสนำต่ำงกัน มีทศั นคติตอ่ ตัวผู้รับสำร และภำพรวมทัศนคติเกี่ยวกับกำร
จัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.05
ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำสูงสุดต่ำงกัน มีทศั นคติตอ่ ผู้ส่งสำร ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ประชำชนที่มีอำชีพต่ำงกัน มีทศั นคติตอ่ ผู้ส่งสำร และเนื ้อหำสำร ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ 0.001
ประชำชนที่มีรำยได้ ตอ่ เดือนต่ำงกัน มีทศั นคติตอ่ ผู้ส่งสำร ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิ ติที่
ระดับ 0.001
ประชำชนที่เข้ ำใช้ บริ กำรสถำนบันเทิงต่ำงกัน มีทัศนคติต่อผู้ส่งสำร เนือ้ หำสำร ตัวผู้รับสำร
และภำพรวมทัศนคติเกี่ ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน
ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.001
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ตารางที่ 6.3 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน ข้ อมูลประชำกรกับทัศนคติเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยใน
ชุมชน (ทัศนคติตอ่ ช่องทำงกำรสื่อสำร)
ทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน
ทั ศ นคติ ต่ อ ช่ อ งทำงกำร
สือ่ สำร
10. ผู้ น ำชุ ม ชนเป็ นผู้
เผยแพร่ ข่ำ วสำรที่ มี ค วำม
น่ำเชื่อถือ
11. กำรจัด กิ จกรรมเพื่ อ
รณรงค์ให้ มีกำรจัดระเบียบ
สถำนบั น เทิ ง ในชุ ม ชนมี
ส่วนช่วยในกำรสร้ ำงควำม
เข้ ำใจกับท่ำน

ข้ อมูลประชากร
เพศ

อายุ

สถาน
ภาพ

ศาสนา

การศึกษา
สูงสุด

อาชีพ

รายได้ ต่อ
เดือน

ความถี่ในการเข้ า
ใช้ บริการสถาน
บันเทิง

*

***

***

***

***

149

ตารางที่ 6.3 (ต่อ)
ทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัด
เพศ
ระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน
12. ป้ ำยประชำสัม พัน ธ์
เกี่ ย วกั บ กำรจั ด ระเบี ย บ
สถำนบั น เทิ ง ในชุ ม ชนมี
ส่วนช่วยในกำรสร้ ำงควำม
เข้ ำใจกับท่ำน
13. เอกสำรเผยแพร่ ใ น
ชุ ม ช น เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร จั ด
ระเบี ย บสถำนบั น เทิ ง ใน
ชุ ม ชนมี ส่ ว นช่ ว ยในกำร
สร้ ำงควำมเข้ ำใจกับท่ำน
* มีนยั สำคัญทำงสถิติ 0.05
*** มีนยั สำคัญทำงสถิติ 0.001

ข้ อมูลประชากร
อายุ

สถาน
ภาพ

ศาสนา

การศึกษา
สูงสุด

อาชีพ

รายได้ ต่อ
เดือน

ความถี่ในการเข้ า
ใช้ บริการสถาน
บันเทิง

***

*

*

*

*

*
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ผลกำรทดสอบสมมติฐำน ข้ อมูลประชำกรกับทัศนคติเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัด
ระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทำงกำรสื่อสำร) พบว่ำ ประชำกรที่มีเพศ
ต่ำงกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจั ดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน ไม่
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
ประชำชนที่มีอำยุต่ำงกัน มีทัศนคติต่อกำรจัดกิจกรรม ป้ำยประชำสัมพันธ์ และเอกสำร
เผยแพร่ในชุมชนเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.05 และ 0.001
ประชำชนที่มีสถำนภำพต่ำงกัน ทัศนคติตอ่ กำรจัดกิจกรรม และเอกสำรเผยแพร่ในชุมชน
เกี่ยวกับกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และ
0.001
ประชำชนที่นบั ถือศำสนำต่ำงกัน ทัศนคติตอ่ ผู้นำชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำสูงสุดต่ำงกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อ
กำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
ประชำชนที่ มี อำชี พ ต่ำงกัน ทัศนคติต่อกำรจัดกิ จ กรรม และเอกสำรเผยแพร่ ในชุม ชน
เกี่ยวกับกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.001
ประชำชนที่มีรำยได้ ต่อเดือนต่ำงกัน ทัศนคติตอ่ เอกสำรเผยแพร่ ในชุมชนเกี่ยวกับกำรจัด
ระเบียบสถำนบันเทิงในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ประชำชนที่เ ข้ ำใช้ บริ กำรสถำนบันเทิง ต่ำงกัน ทัศนคติต่อกำรจัดกิจกรรม และเอกสำร
เผยแพร่ในชุมชนเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.05 และ 0.001

6.2 อภิปรายผล
6.2.1 ด้ ำนทักษะกำรสื่อสำรของผู้ส่งสำร พบว่ำ จำกกำรได้ ที่สมั ภำษณ์ กลุ่มผู้นำชุมชนที่เป็ นผู้ส่ง
สำร ซึ่งเป็ นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทังหมดนั
้
นจ
้ ำนวน 10 คน ซึ่งเป็ นผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ สภำพปั ญหำ
ภำยในของชุมชน และกำรจัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดระเบียบชุมชนและสถำนบันเทิงชุมชน
คลองหก จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ เลือกสัมภำษณ์ นำยอำเภอคลองหลวง ผู้นำชุมชน
หรื อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองหก ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองปลัด
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องค์การบริ หารส่วนตาบล ผู้อานวยการกองช่าง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคลองห้ า
นายกสมาคมหอพักเอกชนคลองหก อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอง
อธิ การบดีฝ่ ายกิ จ การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี และอดีตอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทาให้ ทราบถึงการสื่อสารโดยมีการใช้ ทกั ษะการสื่อสาร
มากมาย
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ผ้ สู ่งสารเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร และการใช้ กลยุทธ์ ในการสื่อสารเพื่อ
การแก้ ปัญหาสถานที่บนั เทิงที่เกิดขึ ้นในชุมชนคลองหกซึ่งพบว่า สอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับกล
ยุทธ์ การสื่อสาร เนื่องจากกลยุทธ์ การสื่อสารสามารถนันสามารถแบ่
้
งประเภทได้ ตามเกณฑ์ของ
องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ตามที่ อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2537) กล่าวไว้ ว่า กลยุทธ์
เกี่ ยวกับผู้ส่งสารและอิทธิ พลของผู้ส่งสาร เป็ นสิ่งจาเป็ นในการวิเคราะห์ผ้ ูส่งสารเพราะจะเป็ น
แนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ ตา่ งๆ ซึ่งอิทธิพลที่สาคัญของผู้ส่งสาร นัน่ คือความน่าเชื่อถือของผู้
ส่งสาร
ด้ านคุณลักษณะของผู้ส่งสารนัน้ จากการทาการศึกษาในการจัดการการสื่อสาร
เพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี ดังกล่าวนันผู
้ ้ วิจยั ได้
วิ เ คราะห์ คุณ ลัก ษณะโดยรวมของผู้ส่ง มี ก ารได้ วิ เ คราะห์ ค วามน่า เชื่ อ ถื อ ของผู้น าชุม ชน ซึ่ ง
สอดคล้ องซึ่งอิทธิพลของผู้ส่งสาร เป็ นสิ่งจาเป็ นในการวิเคราะห์ผ้ สู ่งสารเพราะจะเป็ นแนวทางใน
การกาหนดกลยุทธ์ ต่างๆ ซึ่ง อิทธิ พ ลที่ ส าคัญของผู้ส่ง สาร นั่นคือความน่าเชื่ อถื อของผู้ส่ง สาร
(อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2537, น.83) ในประเด็นดังต่อไปนี ้
1) บุคลิกภาพของผู้ส่งสาร จะเห็นได้ ผ้ นู าชุมชนนันมี
้ ความเป็ นผู้นา
สูง ที่มีมนุษย์สมั พันธ์ ที่ดีเยี่ยม มีความสุภาพ มีกิริยามารยาทที่ดีไม่จะเป็ นภาษาพูด ภาษาเขียน
หรื อภาษากายที่แสดงออกมาในการสื่อสารในแต่ละครัง้
2) ความรู้และความสามารถของผู้ส่งสาร กลุ่มผู้นาชุมชนที่เป็ นผู้ส่ง
สาร ล้ วนแต่เป็ นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถอย่างเปี่ ยมล้ น ไม่ว่าจะเป็ นความสามารถใน
การแก้ ไขปั ญหา การวางแผน การขอความร่วมมือเพื่อช่วยจัดปั ญหาสถานบันเทิงที่เกิดขึ ้นภายใน
ชุมชนคลองหก
3) คุณสมบัตใิ นการสื่อสารหรื อเชี่ยมโยงสารไปยังผู้รับสาร มีดงั นี ้
ความสามารถในการพูด ซึ่งจะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่าผู้นาชุมชน
นันเป็
้ นบุคลที่มีความสามารถพูดเพื่อใช้ ในการสื่อสาร การเจรจา การติดต่อในเรื่ องการจัดการกีบ
ปั ญหาสถานบันเทิงที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่างสูง
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ความสามารถในการรั บ ฟั ง ซึ่ง จะเห็ น ได้ อย่า งชัดเจนว่าผู้น า
ชุมชนยังมีความสามรถในการรับฟั ง ในที่นี ้หมายรวมถึงการรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ จาก
ประชาชนภายในพื ้นที่ บุคลคลอื่นๆ หรื อหน่วยงานต่างๆที่มีสว่ นช่วยในการทางาน
ความสามารถในการโน้ มน้ าวใจ ซึง่ จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่าผู้นา
ชุม ชนยัง มี คุณ สมบัติ หรื อ คุณ ลักษณะของผู้ส่ง สารที่ สอดคล้ อ งกับ ทฤษฎี และแนวความคิด
เกี่ ยวกับผู้นาชุมชน ตามที่ ประเวศ วะสี (2543) ที่ได้ กล่าวว่า ลักษณะผู้นาตามธรรมชาติมี และ
การสื่ อสารของผู้นาชุมชนนัน้ ยัง สามารถโน้ มน้ าวใจผู้รับสารหรื อประชาชนชุม ชนคลองหก ซึ่ง
สอดคล้ องกับ ทฤษฎีการสื่ อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ ตามที่ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา (2543) ได้ กล่าวว่า
ในการทาการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจนัน้ จาเป็ นที่ผ้ สู ื่อสารต้ องคานึงถึงข้ อพิจารณาต่อไปนี ้ เพื่อให้
การโน้ มน้ าวใจบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เร็ วขึ ้น ดังนี ้ วัตถุประสงค์ในการโน้ มน้ าวใจ การถือผู้รับสาร
เป็ นศูนย์กลางในการโน้ มน้ าวใจ กระบวนการโน้ มน้ าวใจ ข้ อจากัดของการโน้ มน้ าวใจองค์ประกอบ
ทางจิตวิทยาในการโน้ มน้ าวใจ
ด้ านประเภทของผู้ส่งสาร จากการทาการศึกษาในการจัดการการสื่อสารเพื่อการ
จัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี ดังกล่าวนันผู
้ ้ วิจยั ได้ วิเคราะห์
จากลักษณะของผู้นาแบบต่างๆ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องทัง้ หมดนัน้ จานวน ซึ่งในที่นีผ้ ้ ูนาชุมชน
คลองหกมีลกั ษณะของผู้นาแบบผู้นาโดยโครงสร้ างทังหมดจ
้
านวน 9 ท่าน และมีลกั ษณะของผู้นา
โดยธรรมชาติ (The Natural Leader) จานวน 1 ท่าน
จึงสามารถสรุป ลักษณะของผู้นาในลักษณะต่างๆกันได้ เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดผู้นาชุมชน ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า ประเภทของผู้นาจากลักษณะของผู้นาแบบต่างๆ
(Tead, 1963) ได้ แจงลักษณะการเกิดของผู้นาไว้ ดงั นี ้
1) ผู้นาโดยโครงสร้ าง (The Structure Leader) ผู้นาในลักษณะนี ้จะเป็ น
ผู้นาที่ได้ รับการแต่งตังจากเจ้
้
าหน้ าที่ของทางราชการ ซึง่ เป็ นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทางการ
2) ผู้นาโดยธรรมชาติ (The Natural Leader) ผู้นาในลักษณะนี ้จะเป็ น
ผู้นาที่ชาวบ้ านส่วนใหญ่ให้ การยอมรับ ให้ เป็ นผู้ตดั สินใจในการแสดงความคิดเห็น หรื อกระทา
กิจกรรมใดๆซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดผู้นาชุมชนและประเภทของผู้นาจากลักษณะของผู้นา (Tead,
1963)
6.2.2 ด้ านเนื ้อหาสาร พบว่า จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ วิเคราะห์จากเนื ้อหาสารที่ผ้ สู ่งสารได้
นามาใช้ ใ นการจัดการการสื่ อ สารเพื่ อ การจัด ระเบี ยบชุม ชนและสถานบันเทิง ชุม ชนคลองหก
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้ สะท้ อนให้ เห็ นว่าผู้ส่งสารมีการเลือกใช้ เนือ้ หาที่ส่งผลให้ ชุมชนคลองหก
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รวมถึงประชาชนในชุมชนคลองหกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ดังกล่าวนัน้ ผู้วิจยั ได้
วิเคราะห์เนื ้อหารสารที่ผ้ สู ่งสารใช้ ในการสื่อสารในพื ้นที่คลองหก ซึ่งพบว่าสอดคล้ องกับแนวคิด
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร ตามที่ Power (1995 อ้ างถึงใน วิระชัย ตังสกุ
้ ล , 2549, น.269) กลยุทธ์
การสร้ างสาร หมายถึง การวางแผนในการจัดการเข้ ารหัสของข้ อมูล ซึ่ง ก็คือ สารไม่ว่าจะเป็ น
สัญลักษณ์ใดๆ เช่น คา ข้ อความ รู ปภาพ ท่าทาง เพื่อสื่อไปยังผู้รับสารให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การสื่อสารที่วางไว้ ซึง่ กลยุทธ์การสร้ างสารนี ้ มีองค์ประกอบของกลยุทธ์การสร้ างสาร ได้ แก่
1) วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร จะเห็นได้ ว่าผู้นาชุมชนนันมี
้ วตั ถุประสงค์ของการ
สื่อสารในครั ง้ นี เ้ พื่อต้ องการให้ การแก้ ปัญหาสถานบันเทิง และการจัดระเบียบชุมชนคลองหก
ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จัง หวัดปทุม ธานี มี ประสิทธิ ภ าพและมี ประโยชน์ ม ากที่ สุด
นันเอง
้
2) การกาหนดผู้รับสารและกลุ่มเป้าหมาย จะเห็นได้ ว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ทา
หน้ าที่เป็ นผู้รับสาร ซึ่งประชากรในพื ้นที่ชมุ ชนคลองหกมีทงหมด
ั้
14 หมู่บ้าน มีประชากรในชุมชน
จานวน 11,125 คน จานวนครัวเรื อน 5,063 ครัวเรื อน เนื่องจากมีความต้ องการให้ กลุ่มเป้าหมาย
เกิดความเข้ าใจและรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสถานบันเทิงภายในชุมชน
3) เนื ้อหาหลักของสาร จะเห็นได้ ว่าเนื ้อหาหลักของสารที่ใช้ ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในชุมชน และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทราบทังหมดนั
้
นก็
้ คือ พระราชบัญญัติ
และกฎหมายข้ องบังคับต่างๆนัน้
4) หลักฐานสนับสนุน จะเห็นได้ ว่าจากการที่มีการนากฎหมายและบทลงโทษที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงในการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชนนันได้
้ นามา
จากพระราชบัญญัติ และกฎหมายข้ องบังคับต่างๆนัน้ มาจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็ นปี ที่ 63
ในรัชกาลปั จจุบนั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้ าฯ นันเองเพื
้
่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้ องของเนื ้อหาสาร
ซึ่งจะเห็นได้ ว่านอกจากนันยั
้ งสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจ และผู้ส่ง
สารได้ ทาการเลือกสารในการสื่อสารนันโดยสอดคล้
้
องกับทฤษฏีการเลือกสาร ตามที่ กิตติ กันภัย
(2551) ได้ กล่าวว่า ทฤษฎี การเลื อกสาร เป็ นทฤษฎี หนึ่ง ที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎี ความรู้ /ความคิด
(Cognitive) คือเน้ นการศึกษากระบวนการทางานของจิตใจซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างปั จจัยนาเข้ า
(Input) และผลลัพ ธ์ ทีเกิ ดขึน้ (output) หรื อระหว่างสิ่ง เร้ า (Stimulus) กับการตอบสนอง
(Response) และตามที่ พนม คลี่ฉายา (2549) กล่าวไว้ ว่า กลยุทธ์การสร้ างสารหรื อการกาหนด
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เนื ้อหาหลักของสาร เพื่อส่งไปยังผู้รับสารเป้าหมาย และเรื่ องกลยุทธ์การใช้ สื่อนัน้ ตามที่ วิทยาธร
ท่อแก้ ว (2549, น.41-42) ได้ กาหนดแนวทางการกาหนดกลยุทธ์ การใช้ สื่อไว้ ว่าเกี่ ยวกับการ
วิเคราะห์สื่อซึง่ มักจะพิจารณาในด้ านต่างๆ
6.2.3 ด้ านช่องทางการสื่อสาร พบว่า จากการที่ผ้ ูวิจยั ได้ วิเคราะห์จากการที่ผ้ สู ่งสารได้
เลือกใช้ การสื่อสารผ่านทางช่องสื่อต่างๆเพื่อแก้ ปัญหา ซึ่งพบว่าผู้ส่งสารนันได้
้ จดั ทาช่องทางการ
สื่อสารที่ใช้ ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนนันเพื
้ ่อเป็ นอีกหนทางหนึ่งในการ
ติดต่อสื่อสารและทาความเข้ าใจกับประชาชนภายในพื ้นที่คลองหกให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกัน ซึ่ง
พบว่า ช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อบุคคล ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อเฉพาะกิจ
ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ช่องทางการสื่อสารด้ านสื่อวิทยุชมุ ชน และช่องทางการสื่อสารด้ าน
สื่อมวลชน ซึ่งจะเห็นได้ ว่านอกจากนันยั
้ งสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับตามที่ วิทยาธร ท่อแก้ ว
(2549, น.41-42) ได้ กาหนดแนวทางการกาหนดกลยุทธ์การใช้ สื่อไว้ ว่าเกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อซึ่ง
มักจะพิจารณาในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1) ด้ านความสะดวกในการเข้ าถึง จะเห็นได้ ว่าช่องทางการสื่อสาร ช่อ ง
ทางการสื่อสารผ่านสื่อบุคคล ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อเฉพาะกิจ ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อใหม่
ช่องทางการสื่อสารด้ านสื่อวิทยุชมุ ชน และช่องทางการสื่อสารด้ านสื่อมวลชนนันมี
้ ความสะดวกใน
การเข้ าถึงที่แตกต่างกัน เพราะเนื่องจากยุคสมัยใหม่นี ้มีเทคโนโลยีเข้ ามามากมายทาให้ ช่องทาง
ทางการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ นันเอง
้
2) ด้ านการครอบคลุมสื่อจะเห็นได้ ว่าผู้นาชุมชนมีการใช้ ช่องทางการสื่อ
การครอบคลุมทุกสื่อไม่ว่าจะเป็ น ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อบุคคล ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อ
เฉพาะกิจ ช่องทางการสื่อสารผ่า นสื่อใหม่ ช่องทางการสื่อสารด้ านสื่อวิทยุชมุ ชน และช่องทางการ
สื่อสารด้ านสื่อมวลชน เพื่อการสื่อสารที่เกิดประโยชน์สงู สุดนันเอง
้
3) ด้ านประสิทธิภาพของสื่อ จะเห็นได้ ว่าการสื่อสารผ่านทางช่องทางนี ้
นันๆที
้ ่ผ้ สู ่งสารเลือกใช้ ในการเผยแพร่ ข่าวสารในการจัดการปั ญหาสถานบันเทิงนันล้
้ วนส่งผลให้
การสื่อสารนันๆมี
้ ประสิทธิภาพและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
4)
ด้ านความน่าเชื่ อถื อ จะเห็นได้ ว่าการที่มี การนากฎหมายและ
บทลงโทษที่เกี่ยวข้ องกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงในการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
นันได้
้ นามาจากพระราชบัญญัติ และกฎหมายข้ องบังคับต่างๆนัน้ มาจากพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
เป็ นปี ที่ 63 ในรัชกาลปั จจุบนั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช
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โองการโปรดเกล้ าฯ นันเองเพื
้
่อต้ องการเป็ นข้ อสนับสนุนแสดงให้ เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความ
ถูกต้ องของเนื ้อหาสารนันเอง
้
นอกจากนัน้ ยังเป็ นการใช้ สื่อที่มีความหลากหลายซึ่งมีการบูรณาการแบบครบถ้ วน ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดสื่อชุมชน ที่ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้ สื่อชุมชน คือสื่อที่เข้ าถึงชุมชนภายในท้ องถิ่นซึ่ง
เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มต่างๆ ในท้ องถิ่นนันๆ
้ มีลกั ษณะการถ่ายทอดโดยใช้ ภาษาและ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นในการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้ วยสื่อหลากหลายประเภททัง้ ภาพ เสียง สิ่งพิมพ์
และสื่อบุคคล เกิดจากกระบวนการผลิตในท้ องถิ่นนันๆ
้
6.2.4 ด้ านทัศนคติของผู้รับสาร พบว่า จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ วิเคราะห์จากทัศนคติของ
ประชาชนภายในชุมชนคลองหกที่มีผลต่อการจัดการการแก้ ปัญหาสถานบันเทิงนันจากประชากร
้
ในพื ้นที่ชุมชนคลองหกมีทงหมด
ั้
14 หมู่บ้าน มีประชากรในชุมชนจานวน 11,125 คน จานวน
ครัวเรื อน 5,063 ครัวเรื อน ซึ่งพบว่า สอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ ตามที่ ดารา
ทีปะปาล (2546) ได้ ให้ ความหมายของทัศนคติไว้ ว่า ทัศนคติ คือ แนวทางที่เราคิด รู้สึก หรื อมีท่าที
ที่จะกระทาต่อบางสิ่งบางอย่างในสิ่งแวดล้ อมรอบตัวเรา โดยทัศนคติจะแสดงให้ เห็นถึงทิศทาง
ความรู้สกึ ต่อสิ่งเหล่านี ้ว่าเรามีความรู้สกึ อย่างไร ซึ่งอาจรู้สึกในทางบวกหรื อลบ ชอบหรื อไม่ชอบ ดี
หรื อไม่ดี พอใจหรื อไม่พอใจ เป็ นต้ น
การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาการเพื่ อ แก้ ปั ญ หาสถานบัน เทิ ง มุ่ง หา
ข้ อเท็จจริ งและข้ อสรุปเชิงปริ มาณ เน้ นการใช้ ข้อมูลที่เป็ นตัวเลขเป็ นหลักฐานยืนยันความถูกต้ อง
ของข้ อค้ น พบซึ่ง เป็ นวิธี การทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่บนรากฐานของข้ อมูล เชิ ง ประจักษ์ โดยใช้
แบบสอบถามประชากรชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่อยู่
ในฐานะผู้รับสาร โดยเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี แล้ ววิเคราะห์
หาข้ อสรุ ปผลการวิจยั ด้ วยวิธีการทางสถิติเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้ องกับ
ตามที่ อรวรรณ ปิ ลันธโอวาท (2549, น.70) กล่าวไว้ ว่า ลักษณะการวิเคราะห์ผ้ รู ับสารเป้าหมาย
ได้ แก่
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จะเห็นได้ ว่าในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี นนั ้ ล้ วนแต่ประกอบด้ วยปั จจัย
ด้ านต่างๆ ดัง นี ้ คือ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ศาสนา รายได้ ลักษณะทางอาชี พ สถานะทาง
สังคม สถานภาพสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชื ้อชาติ วัฒนธรรม ด้ วยเช่นกัน
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6.2.5 ภาพรวมด้ านประสิทธิผลของการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและ
สถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี พบว่า สอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สื่อสารและประสิทธิผลของการสื่อสาร ตามที่ วิรัช ลภิรัตนกุล (2532) อธิบายถึงกฎ 5 ข้ อ ของการ
สื่อสารว่า เมื่อผู้สง่ สารสื่อสารไปยังผู้รับสารนัน้ ผู้ส่งสารย่อมมีวตั ถุประสงค์ที่คาดหวังไว้ 5 ขันตอน
้
ต่อผู้รับสาร เรี ยกว่า กฎ 5 ข้ อแห่งการสื่อสาร คือ
1) การรับสารนันได้
้
2) การเข้ าใจสารนัน้
3) การยอมรับ
4) การเกิดการปฏิบตั ิ
5) การมีปฏิกิริยาตอบกลับ
6.2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
จากผลการวิจัย สะท้ อนให้ เ ห็นว่า ชุม ชนคลองหกได้ มี การบริ ห ารจัดการการ
สื่อสารที่เ หมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อาทิเช่น สื่ ออินเตอร์ เน็ต สื่ อ
กิจกรรม สื่อกระจายเสียง เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ยังมีการเลือกการนาเสนอเนือ้ หาสารที่สามารถ
เข้ าใจได้ ง่าย มีชดั เจน และมีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งทาให้ เกิดความมัน่ ใจและการยอมรับข่าวสาร
นันๆ
้ และการสื่อสารสามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื ้นที่ได้ อย่างครอบคลุม ส่งผล
ให้ การสื่อสารเกิดผลสาเร็ จซึ่งเมื่อนามาวิเคราะห์กับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า ปณิธา รื่ นบรรเทิง
(2542) ศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การสื่อสาร อันนาไปสู่การก่อตัวเป็ นชุมชนพัฒนาของชุมชนมุสลิมกุฎี
ขาว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ซึง่ จากงานวิจยั ดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า วิธีการวิจยั
ใช้ รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนมีการใช้ วิธีที่คล้ ายกันกับงานวิจัยเรื่ อง
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสังคมภายในชุมชนคลองหกในครัง้ นี ้ และมีการเลือกใช้ สื่อที่
ใช้ ภายในชุมชนคล้ ายคลึงและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็ น สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อ
ชุมชน และสื่อมวลชน เป็ นต้ น
และนอกจากนี ้ผลงานวิจยั ดังกล่าวยังมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัตนา จันทร์ เทาว์
(2545) ศึกษาเรื่ อง “บทบาทสื่อชุมชนในการจัดการเสริ มสร้ างกระบวนการชุมชนเข้ มแข็ง ” ซึ่งจาก
งานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า วิธีการวิจัยใช้ รูปแบบบทบาทสื่อชุมชนที่มีส่วนร่ วมการเสริ มสร้ าง
กระบวนการชุมชนเข้ มแข็ง ซึ่งมีส่วนที่คล้ ายคลึงกันในการวิเคราะห์การใช้ สื่อในการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสังคมภายในชุมชนคลองหก และมีการเก็บข้ อมูลโดยใช้ วิธีสมั ภาษณ์ที่มี
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ลักษณะคล้ ายคลึงกัน และมีการเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามเพื่อหาผลวิจยั ที่เหมือนกัน และ
งานวิจยั ของ สิริวัฑฒ์ แดงสายศิริ (2548) ศึกษาเรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อสร้ างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซึง่ จากงานวิจยั ดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า การสื่อสารผ่านทางสื่อบุคคลเป็ นสิ่งสาคัญ
ในการขับเคลื่อนในการสื่อสารภายในชุมชนซึง่ เหมือนกันการการจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบ
ชุมชนคลองหก และมีการกระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่วมให้ ประชาชนเข้ ามาร่วมมือซึ่งคล้ ายคลึงกัน
มาก และงานวิจยั ของสรรพวัฒน์ สุขศิริ (2549) ศึกษาเรื่ อง “การจัดระเบียบชุมชนปลอดยาเสพ
ติด ” ซึ่ง จากงานวิจัย ดัง กล่า วจะเห็น ได้ ว่า การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัย เชิ ง คุณ ภาพการใช้ ก าร
สัม ภาษณ์ ที่ เ หมื อ นกันในการเก็ บข้ อมูลเพื่ อ นาไปวิเ คราะห์ โดยในงานวิจัยเพื่ อ ศึก ษาการจัด
ระเบียบสังคมมีผลต่อชุมชนปลอดยาเสพติดนี ้มีการใช้ เนื ้อหาสารและการเลือกสาร การออกแบบ
สารที่จะใช้ ในการสื่อสารที่คล้ ายคลึงการในการสื่อสารและเผยแพร่ในเรื่ องของบทกฎหมาย และ
บทลงโทษเพื่อให้ ประชาชนในพื ้นที่ได้ รับรู้แล้ วเข้ าใจตรงกัน ส่วนงานวิจยั ของ พรรณี โลกลินไลน์
(2553) ศึกษาเรื่ อง “บทบาทขององค์การบริ หารส่วนตาบลคาตากล้ า ต่อการพัฒนาชุมชนในเขต
ตาบลคาตากล้ า อาเภอคาตากล้ า จังหวัดสกลนคร” ซึ่งจากงานวิจยั ดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า การวิจยั
ครัง้ นี ้รูปแบบการวิจยั ที่คล้ ายคลึงการคือการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื ้นที่ว่ามีความ
พึงพอใจมากน้ อยเพียงใดในการทางานและจัดการปั ญญาขององค์การบริ หารส่วนตาบล ซึ่ง มี
ความคล้ ายคลึงกันกับงานเรื่ องการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนคลองหก เพราะ
ชุมชนคลองหกนันหนึ
้ ่งในผู้ส่งสารก็คือ องค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหกที่มีส่วนช่วยจัดการกับ
ปั ญหาในครัง้ นี ้
จากการศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ นนัน้
จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า งานวิจัยทัง้ หมดที่ได้ กล่าวมานัน้ มีส่วนที่คล้ ายคลึงกันทัง้ รู ปแบบการ
สัมภาษณ์ผ้ สู ง่ สารที่เหมือนกันเพื่อให้ ได้ ข้อมูลในเชิงลึก และมีงานวิจยั ที่ใช้ รูปแบบวิจยั เชิงปริ มาณ
ที่เหมือนกันเพื่อสอบถามทัศนคติและการรับรู้ เกี่ยวกับการจัดการและเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
งานนันๆ
้ และสิ่งสุดท้ ายคือการใช้ การสื่อสารผ่านทางช่องทางสื่อในด้ านต่างๆที่มีความหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็ นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อบุคล ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อวิทยุ ช่องทางการสื่อสาร
ผ่านสื่อสื่อใหม่ ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน และช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อเฉพาะกิจและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อนาไปสู่ประสิทธิ ภาพสูงสุดในการสื่อสารในแต่ละครัง้ ดังนัน้ ผลงานการวิจัย
ทังหมดนั
้
นล้
้ วนแต่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา และการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ชุมชนในมิตติ า่ งๆมากมาย โดยการพัฒนานันล้
้ วนแต่มีจดุ มุ่งหมายเดียวกันคือ การสื่อสารเพื่อการ
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พัฒนาชุมชนทังสิ
้ ้น ในที่นี ้ผู้วิจยั นาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องนันมาศึ
้
กษาและเพื่อเป็ นแนวทางในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อได้ ทราบถึงความแตกต่างของงานวิจยั ดังกล่าว

6.3 ข้ อเสนอแนะ
จากกรณี ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการจัด การการสื่ อ สารเพื่ อ การจัด ระเบี ย บชุ ม ชน
“กรณีศึกษา สถานบันเทิง ชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ”
ผู้วิจยั ได้ มีข้อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นดังต่อไปนี ้
6.3.1 ข้ อเสนอแนะสำหรับงำนวิจัยครัง้ นี ้
6.3.1.1 พบว่าสื่อบุคคลเป็ นตัวเชื่อมระบบการสื่อสารในชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นการ
สื่อสารผ่านช่องทางโดยอาศัยสื่อต่างๆ ก็ดีล้วนแต่ต้องอาศัยสื่อบุคคลเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสารใน
การเชื่อมโยงการสื่อสารจากส่วนต่างๆเข้ าด้ วยกัน และพบว่าขณะที่เกิดการสื่อสารในสภาวะวิกฤต
นัน้ ก็จะมีการจัดนากลยุทธ์สื่อเฉพาะกิจมาใช้ เพื่อเชื่อมประสานเครื อข่ายองค์กรต่าง ๆ ทังในชุ
้ มชน
และภายนอกเข้ าไว้ ด้วยกัน แต่ถ้าเกิดการเปลี่ ยนแปลงผู้นาหรื อผู้ ส่ง สารในชุมชนนัน้ อาจส่งผล
กระทบในการสื่อสาร อาทิเช่น การจัดตังโครงการ
้
“ลดอบายมุข สร้ างสุขให้ สงั คม” เพื่อส่งเสริ มและ
ผลักดันนโยบายเพื่อในการจัดระเบียบชุมชนและสร้ างความเข้ าใจที่ตรงกันกับประชาชน
6.3.1.2 การจัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบชุมชนในครัง้ นี ้ ทาให้ ทราบว่าสื่อ
ต่างๆภายในชุมชนนันล้
้ วนมีความสาคัญและเป็ นปั จจัยหนึ่งในการสื่อสารเพื่อแก้ ไขปั ญหาสถาน
บันเทิงภายในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี อาทิเช่น การสื่อสารผ่านช่องทางโดยสื่ออินเทอร์ เน็ต เพราะจะ
เห็นได้ อย่างเช่นว่าในผลการวิจยั ในครัง้ นี ้พบว่า สื่ออินเตอร์ เน็ตนันเป็
้ นสื่ อที่สามรถเข้ าถึงประชาชน
ได้ อย่างง่ายดาย มี ความสะดวก รวดเร็ ว และเหมาะกับยุคสมัยในปั จ จุบันที่เทคโนโลยี เข้ ามา
ครอบงาในการดาเนินชีวิต
6.3.2 ข้ อเสนอแนะสำหรับงำนวิจัยครัง้ ต่ อไป
6.3.2.1 ผู้ทาการศึกษา หรื อนักพัฒนาการสื่อสารที่มีความสนใจในการศึกษา
อาจการจัดการการสื่อสารในการจัดระเบียบสังคม หรื อศึกษากลยุทธ์ของการสื่อสารที่ตา่ งสถานที่
กัน หรื ออาจนาแนวทางในการใช้ สื่ อของงานวิจัยที่ ไ ด้ ผลจากการศึกษานัน้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่ อ
ก่อให้ เกิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
6.3.2.2 สภาพแวดล้ อม หรื อปั ญญาหาภายในชุมชนนันที
้ ่ เกิดขึ ้นอาจจะมีความ
แตกต่างกัน อาจส่งผลต่อวิธีการการจัดการสื่อสาร แต่การสื่อสารยังคงมีวิธีขึ ้นตอนการดาเนินการ
ที่คล้ ายคลึงกันและ และนาไปสูก่ ารสร้ างชุมชนที่เข้ มแข็ง
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน
“กรณีศึกษา สถานบันเทิง ชุมชนคลองหก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี”
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี จ้ ัด ทาขึน้ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อมูล ส าหรั บ ทาวิทยานิ พ นธ์ เพื่ อ
การศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจการรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชนคลองหกเกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน
คาชี ้แจง
1. กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงใน
หรื อเติมข้ อความในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งเกี่ยวกับตัว
ท่านมากที่สดุ
2. แบบสอบถามมีทงหมด
ั้
4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายใน
ชุมชน
ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายใน
ชุมชน
ส่วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
15-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-40 ปี
41ปี ขึ ้นไป
3. สถานภาพ โสด
สมรส
หย่าร้ าง
เป็ นหม้ าย
4. ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่นๆ ระบุ……….
5. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
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6. อาชีพ

นักเรี ยน/นักศึกษา

ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย

ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
รับจ้ างทัว่ ไป
ไม่มีอาชีพ (พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
อื่นๆ ระบุ.................................
7. รายได้ ตอ่ เดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,001 บาท
8. ความถี่ในการเข้ าใช้ บริการสถานบันเทิง
สัปดาห์ละครัง้
2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
เ ดื อ น ล ะ ค รั ้ ง
2-3 ครัง้ ต่อเดือน
อื่นๆ ระบุ................................................

ส่ วนที่ 2 การรั บรู้ ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบภายใน
ชุมชน
การรั บรู้ เกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบ ภายในชุมชน
1. การรั บรู้ ข่าวสารจากสื่อในชุมชน
1.1 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชนจากผู้นา
ชุมชน
1.2 ท่า นรั บ รู้ ข้ อ มูล ข่าวสารเกี่ ย วกับ การ
จัดระเบียบสถานบันเทิงจากการจัดกิจกรรม
ภายในชุมชน
1.3 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
ร ะ เ บี ย บ ส ถ า น บั น เ ทิ ง จ า ก ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน

ระดับการรั บรู้
5
4
3
2
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย

1
น้ อย
ที่สุด
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การรั บรู้ เกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
1.4 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงจากสื่ออินเตอร์ เน็ต
1.5 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงจากสื่อโทรทัศน์
1.6 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
ระเบี ย บสถานบัน เทิ ง จากบุค คลในชุม ชน
อาทิ ครอบครัว เพื่อนบ้ าน
1.7 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
ระเบีย บสถานบันเทิง จากเอกสารเผยแพร่
ภายในชุมชน
2. การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การ
จัดการการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน
2.1 ท่านรับรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
สถานบันเทิงภายในชุมชน
2.2 ท่านรับรู้ วิธีการเตรี ยมการรับมือกับ
สถานการณ์ ปั ญ หาสถานบัน เทิ ง ภายใน
ชุมชน
2.3 ท่า นรั บรู้ นโยบายเกี่ ยวกับ การจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน
2.4 ท่านรับรู้ มาตรการในการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน
2.5 ท่านรับรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัด
ระเบียบสถานบันเทิง

ระดับการรั บรู้
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การรั บรู้ เกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน

ระดับการรั บรู้
5
4
3
2
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย

1
น้ อย
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2.5 ท่านรับรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดระเบียบสถานบันเทิง
2.6 ท่านรับรู้บทลงโทษในการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน
โดยภาพรวมท่ านมีการรั บรู้ เกี่ยวกับการ
จัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชนใน
ระดับใด
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายใน
ชุมชน
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
เพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายใน
ชุมชน
1. ท่านคิดว่าผู้นาชุม ชนมี ความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน
2. ท่านคิดว่าผู้นาชุมชนมีความสามารถใน
การจั ด การปั ญหาการจั ด ระเบี ย บสถาน
บันเทิงภายในชุมชน
3. ท่านคิดว่าผู้นาชุมชนมีทกั ษะในการพูด
การเขียนและการโน้ มน้ าวใจ
4. ท่านคิดว่าผู้นาชุมชนมีความสามารถใน
การประสานงานกับ คนในชุม ชนและนอก
ชุมชน
5. ท่านคิดว่าผู้นาชุมชนมีการเปิ ดโอกาสให้
คนในชุมชนได้ แสดงความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
5
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ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
เพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายใน
ชุมชน
5. ท่านคิดว่าผู้นาชุมชนมีการเปิ ดโอกาสให้
คนในชุมชนได้ แสดงความคิดเห็น
6. ท่านคิดว่าชุม ชนมี การแจ้ ง ข่าวสาร
เกี่ ยวกับปั ญหาการจัดระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชุมชน
7. ชุม ชนมี ก ารอธิ บ ายเกี่ ย วกับ วิ ธี ก าร
จัดการปั ญหาสถานบันเทิงภายในชุมชน
8. ภาษาที่ใช้ ในการถ่ายทอดข้ อมูลเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีความ
เหมาะสม
9. ข้ อมูล เกี่ ยวกับการจัดระเบี ยบสถาน
บันเทิง ในชุม ชนที่ ท่านได้ รั บมี ค วามถูก ต้ อ ง
และน่าเชื่อถือ
ผู้น าชุม ชนเป็ นผู้เ ผยแพร่ ข่า วสารที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือ
10.ผู้ น าชุ ม ชนเป็ นผู้ เผยแพร่ ข่ า วสารที่ มี
ความน่าเชื่อถือ
11.การจัดกิ จกรรมเพื่ อรณรงค์ให้ มี การจัด
ระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีส่วนช่วยใน
การสร้ างความเข้ าใจให้ กบั ท่าน
12.ป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การจั ด
ระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีส่วนช่วยใน
การสร้ างความเข้ าใจให้ กบั ท่าน

ระดับความคิดเห็น
5
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ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
เพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายใน
ชุมชน

ระดับความคิดเห็น
5
มาก
ที่สุด

4
3
2
มาก ปานกลาง น้ อย
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13.เอกสารเผยแพร่ ในชุ ม ชนเกี่ ยวกั บ
เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชน
มีสว่ นช่วยในการสร้ างความเข้ าใจให้ กบั ท่าน
14.ท่านคิดว่าท่านได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชน
จากการสื่อสารในชุมชน
โดยภาพรวมท่ านมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
จั ด การการสื่ อ สารเพื่ อ การจั ด ระเบี ย บ
สถานบันเทิงภายในชุมชนในระดับใด
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ขอขอบพระคุณทุก
ท่ านเป็ นอย่ างสูง

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ นามสกุล

นางสาวณพนันท์ ขอจิตต์เมตต์

ประวัตกิ ารศึกษา
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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